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O trabalho di Assc'ml)léid 1 irqislativa	população. Esta iniciativa, inédita no país,
rido se esgota nas atividades do pleirario,	coroa o esforço de três anos de uma ação
onde são debatidos assuntos e questões	interinstitucional.
que envolvem os mais diferentes interes-	Nesta oportunidade, convidamos os
ses populares. As Comissões TéCFUCaS da	mineiros para participarem intensamente
Casa, cm número de 20, reúnem-se per-	da elaboração da Nova Constituição do
manentemente para tratar de matérias que	Estado de Minas Gerais, atuando direta-
vaio da Saúde à Educação, ria Defesa do	mente junto aos Deputados ou à própria
Meio Ambiente à Proteção e Defesa ao	Casa, no encaminhamento de sugestões,
Consumidor, das Financas e Orçamento	indicações e propostas.
aos Assuntos Municipais e Planejamentos	O aperfeiçoamento do Poder Legis-
Reqionais e, assim, outras matérias de	lativo significa o aperfeiçoamento mesmo
iqual relevância,	 das instituiçoes democráticas em nosso

Nestas Comissões comparecem re-	Pais. Sem um Poder Legislativo forte, a
qularmente, convidados ou convocados,	sociedade pode mergulhar, de um mo-
Secretários de Estado, dirigentes empre-	mento para outro, na tentação do autorita-
sariais e sindicais, representantes comum-	rismo, que significa, em úítima análise, a
tários, a fim de esclarecer, informar ou rei-	própria menoridade da cidadania.
vindicar medidas que afetam o interesse de
determinado setor social ou, na maioria

	

	Este aperfeiçoamento custa muito
esforço e é através do voto que ele irá sedos casos, tem relação direta com o bem- manifestar, a cada nova eleição. Hoje, comestar dos mineiros. a reconquista da liberdade politica, o PoderSempre que necessário, os trabalhos Legislativo é vigorosamente fiscalizadodessas ComissÕes se desdobram em CO-

missões Especiais para exame e decisão de	pela opinião pública, que tem na Imprensa
um canal indispensável ao exercício destaquestoes especificas e urgentes, incluídas,

No cumprimento iiustci	 -	 fiscalização.
gado pelo voto dos mineiros, os Deputa-	nesses casos, as Comissões Parlamentares	A Assembléia Legislativa de Minas
dos Estaduais produziram no ano leqislati-	de Inquérito. Em 1987, mais de 300 pes-	Gerais, por dever e destinação, é sensível e

W
de 1987 uma imensa agenda de traba-	soas prestararil depoimentos nessas Co-	alerta a essa fiscalização, mesmo porque

o, representada, entre outras atividades, missões da Assembléia Legislativa, ele deve assumir, cada vez mais, o seu pa-
pelos 758 requerimentos, 545 projetos de Em 1988, tuo logo seja promulgada a tiel fiscalizador e de controle do poder p0-

lei e de resolução e pelo exame de 232	Nova Constituiçao Federal, as Assembléias	lítico, como órgão de representação popu-
mensagens governamentais.	 Estaduais serão também investidas de Po-	lar que é.

Estes números expressam, na verda-	der constituinte, a fim de reqLilamentar a	Através das críticas, do livre debate,
de, uma ação política de fundamental im-	ordem constitucional das Unidades da Fe-	do exercício político pleno, a sociedade
portância para a Administração Pública do	dnração. Minas Gerais já se preliira, atra	ietomará, carta vez mais, a condição de
Estado, porque tais requerimentos, prole-	vós do sei Poder leqislativo Estadual, para	Uiritõntica condutora do seu destino, obteti-
tos e resoluções dizem respeito ao iriteres-	exercer sua ativiilade consti1uinte com a	vo e razão do regime democrático do go-
se direto da população mineira. Consti-	grandeza que essa investidura histórica	verilo,
tueni indicações de progresso de vilas, po-	exige.	 Vamos, juntos, reprísentados e re-
voados, distritos e cidades em toda Minas	Foi constitiiiila, para esse fio', uma	presentantes, trabalhar para que a confian-
Gerais.	 Comissão Preparatória cia 4 Constituinte	Cd na ação politica se torne, neste País, um

Neste final de ano, a Mesa Diretora	Mineira, que tratialliou intensamente no	instrumento essencial à construção de uma
da Assembléia Legislativa julga (te seu de-	último trimestre, merecendo ao Senador	sociedade livre, aberta, pluralista e justa.
ver levar essas informações àqueles que	Afonso Arinos, Presidente ria Comissão de	Neste momento de confraternização
são, em última instáncia, os responsáveis e	Sistematizacão da Assembléia Nacional	do nosso espírito cristão, a Mesa da As-
juízes de toda atividade parlamentar os ci-	Constituinte, a ohservacáo de que Meas	sunmbleia, através do seu Presidente, descia
dadâos que escolhem seus representantes	Gerais se antecipara, nesse trabalhe, mis	(Ole o povo mineiro situe, uro suas refle-
para o Legislativo Estadual.	 ilonoiis Estados, sendo a primeira Assem-	sues, a rvportància da orqanizacão da

Este Legislativo é ci expressao mais	tulHa a enviar representantes institucionais	nossa sociedade para a preservação e
fiel da própria sociedade, nem melhor nem	liii' a acompanhar os trabalhos da Consti -	ti ansformucio dos 1 nstitucões Democráli-
pior que ela -, pois é fruto exclusivo cicIa. E	tumnite em Brasilia.
esta sociedade, retomando o livre exercício	Tar'm'bem nesse sentido, a Mesa da
dos direitos e prerrogativas cia cidadania,	Assembléia promoveu um profundo este
hoje cobra de seus representantes na As-	do (lUis Constituintes Mineiras 1891, 103h,	Belo Hnriiunte, dezembro de 1981

sembléia o compromisso, cada vrn, mais	19471, em convénio com a Funclacao j oiici	 DEPUTADO NElE JABUR
exigente, de exercer o mandato pai-Ia-	Pinheiro, cujos resultados li estrio sendo	 PRESIDENTE
mentar em plena sintonia com o voto coe	nl'leto de deleites nn meio
o legitima.	 s'rmrin Orevemente puniicadas pa'a tola ri

Encerrada a primeira etapa dos tra-
balhos da 11 legislatura. o Presidente Neif
Jabur distribuiu à imprensa o seguinte co-

unicado, onde faz um balanço das ativi-
des desenvolvidas pelos parlamentares

à Assembléia de Minas Gerais durante o
ano de 1987 e convoca o povo mineiro a
participar intensamente da elaboração da
nova Consitituição do Estado, cujos tra-
balhos terão inicio logo após a promulga-
ção da Constituição Federal.

Todos os mineiros estão representa-
dos, politicamente, na Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, Parlamentares eleitos
em todas as regiões do Estado integram o
Poder Legislativo para, através dele, apre-
sentar, acolher e encaminhar as aspirações
e as necessidades da população, em per-
manente contato com Prefeitos Municipais.
Vereadores e Lideranças comunitárias cios
723 Municípios mineiros.



"a maior homenagem que se pode
prestar a este homem que incor-
porou em suas poesias todo o
sentimento do que é ser nascido
em Minas Gerais, é cantar sua
poesia".

A sobrinha de DruniTond, Flá-
via Andrade Goulart, muito erro-
cionada, falando com "o sangue
Andrade, com o coração mais do
que com o cérebro", afirmou que
seu tio , amou muito a Minas e
aos mineiros" e que a recusa de
le em aqui retornar "é fun
damefltalmente lamento e de
núncia contra os equívocos
devastadores de uma econo-
mia voltada para tudo, me-
nos para o homem".Ao final
agradeceu a homenagem ali
prestada a DrummOnd, que
veio, no seu entender, r
parar a	sentida ausência
de Minas nos funerais de
seu maior poeta".

Em suas palavras de encerra-
mento, o presidente da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais, Deputado Neif Jabur lem -
brou o "homem simples e poeta
excelso, slrrbDlo de grandeza e

- dignidade, que soube exprimir
corro poucos o sentido das coi-

: sas e os enigmas da existência
humana". "Poeta - deputado"
foi amado por todos, "dos mor-
ros às Academias, das escolas

- de samba à alta intelectualida-
de brasileira e internacional".

Neif Jabur destacou ainda a
responsabilidade que pesa ao

U mineiros de "zelar por tudo a-
U quilo que um dia Carlos Doim-
.e rrond conheceu e amou em Minas"e
n dedicou ao poeta, ao final de
15 seu pronunciamento, suas pró-

prias palavras:
"Adeus, composição

_ que um dia se chamouCarlos
-	Drurtlrond de

Adeus, vida aos outros legada".
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Carlos Drummond de Andrade
Medalha do Mérito, Legislativo

Em nate do Partido dos Traba
lhadores, a Deputada Sandra
Star ling homenageou Drunirond
com os versos de seu poema Cida
de Prevista pois, segundo ela

7. Deputado Federal Alysson Pau
linelli

8. Deputado Federal José Mendon
ça Morais

9. Deputado Federal Marcos Gui-
marães Cerqueira Lima

lO.Deputado Federal Mário de O-
live ira

ll.Deputado Federal Virgílio Ga
lassi

12.Deputado Federal Ronaro Ma -
chado Corrêa (promoção)

13. General-de-Divisão Waltencir
dos Santos Costa

14.Doutor Paulo Afonso Martins
de Oliveira

15.General_de_Brigada Luiz Car-
los Rodrigues Dória

16.Conselheiro Maurício Brandi
Aleixo

17.Juiz Cláudio Renato dos San-
tos Costa

18.Doutor Renato EustáquiO Maia
Surctte

19.Doutor Agripino Abranches Vi
anna

20.Secretário Sidney F.Safe Sil
veira (promoção)

21 .Secretário João Batista-... de
Abreu

22.Secretário Rosendo Magela
Reis

23.Secretária Angela Gutierrez
24.Coronel PM.José Luiz de Cas-

tro
25.Depitado Estadual Saint'

Clair Martins Souto (ex-offi
cio)

26.Deputado Estadual José Maria
Pinto (ex-officio)

No dia 11 de novembro, a As-
sembléia Legislativa realizou
reunião especial para reverenCi
ar a rtertria do poeta mineiro
Carlos Drurrfflcnd de Andrade-

Estiveram presentes à solefli
dade deputados, familiares e a-
migos do poeta e integraram a
mesa as seguintes personalida -
des: o presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Neif Ja-
bur, a Secretária da Cultura,Afl
gela GutierreZ, que representou
o Governador Nzton Cardoso na
solenidade; a sobrinha de Drum-
rrond, Flávia Andrade Goulart,re
presentando a família; a profes
sora Melânia Silva de Aguiar,r
presentando o Reitor da TJFT'4G,
:rofessOr Cid Veloso; o Presi -
dente da Academia Mineira de Le
tras, professor Vivaldi Moreira
e o 19-Secretário da Assem-
bléia, Deputado José Laviola,do
PMDB.

A trajetória irretOcavel do
homem e do poeta, seu amor por
Minas Gerais e a identificação
do povo com a poesia de Drum-
rtond foram temas constantes nos
pronunciamentos em sua horrena -
gem que, juntamente com as aprE
sentaçõeS da Orquestra de Cãma-
rã da Fundação Cultural de Beir
Horizonte, regida pelo maestr(
Francisco Guimarães, imprimir,
à reunião um tom de forte eito
ção.

o Deputado Agostinho PatruS
autor do requerimento que de
origem à solenidade, Comparo
DrumiTond ao rei Midas, pois ei
"tinha o dom de transformar e
ouro o que tocasse com se
versos".

o Deputado Jairo MagalhãE
Alves, itabiranO de coração,f
lando em norte da Assembléia L
gislativa, evocou, através d
versos de Druninond, caras lem
brançaS de Itabira, suas rua
suas casas, sua serra que des
pareceu e afirmou que o Po
nunca retornou à sua cidade n
tal porque simplesmente de
nunca saiu, "na mais fina e r
quintada manifestação do esp
to - a poesia - ele sempre f
cou em Itabira".

MÊprio LEGISLATIVO

Em cerinâiia realizada no
hall de entrada do Palácio da
Inconfidência no último dia 27, a
Assembléia Legislativa agraciou
com a Ordem do Mérito Legislati
vo diversas autoridades e perso
nalidades que se destacaram em
suas atividades, no decorrer do
ano de 1987.

Criada pela Resolução nÇ
2.778, de 27 de abril de 1982
a Ordem do Mérito Legislativo
tem corto finalidade galardoar
as pessoas físicas ou jurídicas
nacionais ou estrangeiras que,
pelos seus serviços ou mérito
excepcional, se tenham tornado
merecedoras do especial reconhe

•
cimento da Assembléia Legislati
vã.

A Ordem do Mérito Legisla-
tivo é regida por um Conselho
integrado pelos membros da Mesa
da Assembléia, pelas lideranças
parlamentares e pelos ex-Presi-
dentes da Assembléia Legislati-
va, no efetivo exercício do man
dato de deputado estadual.

São os seguintes os graus
e os critérios de admissão e
promoção na Ordem:

GRANDE MRITO - Destinado
a Soberanos, Chefes de Estado,
Chefes de Governo e seus suces-
sores imediatos; Governadores
Vice-Governadores ,Presidente da
Assembléia Legislativa do Esta-
do, Presidente do Suprem Tri-

•bunal Federal, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado
Presidente da Câmara Federal,
Presidente do Senado Federal,Mi
nistros de Estado e outras per-
sonalidades de hierarquia equi-
valente.

MÉRITO ESPECIAL - A Ordem
do Mérito Especial é destinada
aos membros da Mesa, Deputados
Estaduais, Secretários de Esta-
do, Senadores, Deputados Fede -
rais, Ministros de Tribunais Su
periores, Presidentes de Tribu-
nais, Desembargadores, Oficiais
Generais, Embaixadores, Envia -
dos extraordinários, Ministros
Plenipotenciários, Reitores de
Universidades, Cientistas e ou-
tras personalidades de hierar -
guia equivalente.

MÉRITO - Destinada a Cônsu
les, Magistrados, Membros do Mi
nistérjo Público, Militares,Pro
fessores, Escritores, Funcioná-
rios Públicos, Desportistas e

27.Deputado Estadual Carlos Edu
ardo Antunes Pereira (ex-of-
fício)

28.Deputado Estadual João Batis
ta Rosa

29.Deputado Estadual Jorge Han-
nas

30.Deputado Estadual Narciso
Paulo Michelli

31.Deputado Estadual Milton Pe-
reira da Cruz

32.Deputado Estadual Mamei Ne-
linho Rezende de Mattos Ca-
bral

33.Deputado Estadual Eduardo Be
nedito Ottoni

34.Deputada Estadual Maria Elvi
rã de Sales Ferreira

35.Deputado Estadual Péricles
Ferreira dos Anjos

36.Deutor Aluízio Alberto	da
Cruz Quintão

37.Doutor Sady da Cunha Pereira
38.Doutor Ulisses de Araújo Cou

to
NO GRAU DE MÉRITO:
39.Prefeito Luiz Tadeu Leite
40.Prefeito Diogo Soares Rodri-

gues
41.PrefcitO José Alves Babilô -

nia
42.Prefeito João Gibran
43.Prefeito Plácido Ribeiro Vaz
44.Prefcito João Matias Ferrei-

ra
45.Professor Rayrrundo Cândido
46 jornalista Ziraldo Alves Pin

to
47.Eoutor Roberto Maluf Teixei-

ra
48.Doutor Flávio Pontagna Guina

rães
49.Doutor José Luiz Rocha
50.Doutor Heli da Silva Cypres-

te
51.Doutor Noé de Figueiredo
52 .Doutor Martiniano Lauro Ama-

ral de Oliveira
53.Doutor Carlos Augusto Maga -

lhães Filho
54.Doutor Waltencir Francisco

Lawall
55.Doutor Marcelo Capanerra Bar-

bosa
56.Doutor Cid Nelson Safe Sil -

veira
57.Professor Benedito José de

Souza
58.Jornalista Felipe Machado Cu

ri
59.Doutor Samuel Arão Lichter
60.Doutor Anthony de Nardi Fer-

raz
61.Eoutor Eustáquio Wagner Gui-

marães e Gomos
62.Doutor Antônio Antunes Pinto
63.Doutor Waidyr Scnna Batista

CARTJ DRUNMOND DE ANDRADE

outras personalidades de hierar
quia equivalente.

INSÍGNIA - A Insígnia da
Ordem é destinada a outras per-
sonalidades a critério do Conse
lho.

Em sua reunião do dia 22
de outubro último, o Conselho
da Ordem do Mérito Legislati-
vo decidiu conceder o Mérito Le
gislativo às seguintes persona-
lidades:
No Grau de Grande Mérito:
1. Deputado Estadual José Neif

Jabur (ex-offício)
2. Governador Newton Cardoso
3. Ministro Aníbal Teixeira de

Souza (promoção)
4. Vice-Governadora júnia Mari-

se Azeredo Coutinho (prono-
ção)

5. Desembargador José Arthur de
Carvalho Pereira (promoção)

6. Senador Ronan Tito de Almei-
da (promoção)

No Grau de Mérito Especial



AL encerra trabalhos legislativos

A Assembléia Legislativa encerrou no último dia 30 de novembro a 19 Sessão Legislativa Ordi-
nária da 11 Legislatura, apresentando o Relatório das Atividades desenvolvidas na Casa durante o
corrente ano, consubstanciado no trabalho de apoio às atividades político-parlamentares executado
pelos funcionários da área legislativa e nas atividades administrativas voltadas para o meíhor apare-
lha mento da Secretaria da Assembléia, relativas aos órgãos afetos à Diretoria-Geral da Casa.

Apresentamos a seguir, resumo do relatório lido em Plenário:

TRABALHOS LEGISLATIVOS
PLENÁRIO

Reuniões Plenárias:
Preparatória	.................................1
Solene....................................2
Ordinárias	..................................127
Extraordinárias	...............................65
Especiais	..................................12

Para a realização das reuniões citadas, foram elaborados 43 editaisde convocação: 13 roteiros es-
peciais, 176 ordens do dia, além de avulsos diversos para serem distribuídos em Plenário.

Das referidas reuniões foram elaboradas 190 (cento e noventa) atas sucintas e igual número de
atas circunstanciadas, para publicação no "Diário do Legislativo" e para discussões em Plenário.

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA
Na Sessão Legislativa que ora se encerra, tramitaram as seguintes matérias:

- Mensagens Governamentais .....................232
- Propostas de Emendas Constitucionais ..............5
- Projetes de Lei Complementar ...................5
- Projetos de Lei e Resolução .....................545

•	
- Requerimentos numerados .....................1.199
- Requerimentos sem número .....................559
- Comunicações	.............................346

A correspondõncia Constou de:
Ofícios ao Governador .........................232
Oficies diversos	.............................445

- Telegramas	................................343
Cartões	..................................243

COMISSÕES
As Comissões, tanto as Permanentes como as Temporárias, desenvolveramum volumoso traba-

lho durante o ano de 1987 realizando 576 reuniões, assim distribuídas:
Comissões Permanentes ........................325

- Comissões Especiais	..........................72
- Comissões Parlamentares de Inquérito ...............7C
- Comissões de Sindicãncia .......................97
- Reuniões Conjuntas ...........................65

Foram elaborados 1974 pareceres, discriminados no quadro em anexo.
Proposições sancionadas .........................39
Proposições promulgadas ........................106
Proposições vetadas ............................4
(requerimento, vetos e mensagens que deram origem a projetos de re-
solução)
Proposições rejeitadas ..........................2
Proposições anexadas ...........................18
Proposiçoes arquivadas ..........................16
Proposições retiradas pelo autor ....................18
Proposições em tramitaçao ........................877

Com relação às Comissões Temporárias, na presente Sessão Legislativa, foram constituídas 04
Comissões Especiais (além das constituídas para apurar vetos e para apreciar Propostas de Emendas
Constitucionais), 03 Comissões de Sindicância, 04 Comissões Parlamentares de Inquérito.

As Comissões Permanentes e Temporárias promoveram o comparecimento a esta Casa de 309
convidados,

ATIVIDADAS DA MESA DA ASSEMBLÉIA
A Mesa da Assembléia realizou, neste ano, até a presente data, vinte e uma reuniões ordinárias e

dezenove reuniões extraordinárias.
- Apreciou e emitiu pareceres sobro matérias administrativas e legislativas.
- Orientou os serviços administrativos desta Secretaria:

r	 - autorizou despesas dentro da previsão orçamentária;
- nomeou, promoveu, comissionou, colocou em disponibilidade, demitiu e aposentoLi servidores

da Assembléia, assinando os respectivos atos:
- determinou a abertura de concurso público para a classe de Taquigrafo Parlamentar.
As deliberações baixadas vão do número 323 ao número 342, e as decisoes somam um total de

Quarenta.
Vários requerimentos foram submetidos à sua consideração e dentre os projetos apreciados, cri

contram-se alguns de sua autoria.
- Fez realizar-se pela Secretaria-Geral o 1 Encontro de Parlamentares Mineiros.
- Fez preparar e distribuir a todos os parlamentares um Manual de Informações.
- Promoveu com o apoio da Diretoria-Geral e da Secretaria-Geral da Mesa, o 1 Encontro de Pre-

sidentes de Assembléias Leciislativas.
Promoveu, em colaboração com o Centro Legislativo e apoio da Diretoria-Geral e Secretaria,

debates de presidentes e relatores das Comissões Temáticas da Assembléia Nacional Constituinte.
- Determinou à Secretaria-Geral a preparação e publicação da Resenha Legislativa.
- Determinou preparação e publicação de Coletãneas de Regimentos Internos das Assembléias

Constituintes Mineiras, das Constituições Estaduais, e de outras publicações de interesse da Assembléia
Legislativa, tais como "Deputados Mineiros" e ''Autoridades Mineiras''.

A Mesa da Assembléia dirigiu, ainda, através de seu 1TVice . Presidente, Deputado Sarrt'Ciajr
Souto, os trabalhos da GRASLEMG, bem como o Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE, através
de seu 49 -Secretário, Deputado Carlos Pereira.

Atuou junto à ASLEMG por intermédio do 29-Vice-Presidente, Deputado Raimundo Albergaria, e
exerceu ainda as atividades de Corregedoria da Casa, através dos 2 e 3 2 - Secretários, Deputados Amul-
car Padovani e José Maria Pinto, respectivamente.

- Todo o volumoso e complexo trabalho desenvolvido durante o ano de 1987 esteve sob a orienta-Çao e coordenação da Secretaria-Geral da Mesa e ria D'retoriaGeral, respectivamente, na ãreri de apoio
técnico ao trabalho institucional subsidiando o processo legislativo O iA arca administrativa, oferecendo
condições para que as atividades transcorressem cie maneira satisfatória
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64.DoutOr Clêsio Soares de An-
drade

65.DoutOr Antônio BartolomeU
Barbosa

66.Doutor Hélio Soares Martins
67.Doutor Roberto Abrairn Gazi-

re
68. Doutor Albert Antônio Ganirni
69. Tenente-Coronel PM José Bar

roso de Rezende Filho
70.Doutora Maria Coeli S imes

Pires
71.DoutOr José Erigido Pereira

Pedras Júnior (promoção)
72.Doutor José dos Anjos Campos

(promoção)
73.Doutor José Tarcízio de Ai -

neida Melo (promoção)
74. Doutor Marcelo Leonardo (pro

moção)
75.Doutora Natália de Miranda

Freire (promoção)
76.Doutor Michel Francisco Me -

lin Aburjeli
77.Juiz Rubens Xavier Ferreira
78.Jornalista José Magno Soares

Madureira (promoção)
79.Doutor Manoel Antônio Flatos

Laviola
80.Doutor Alberto Perini
81.DoutOr Gentil Cunha
82 .Doutor Danilo Gabe Negócio
83.DoutOr Maurício Guedes	de

Mello
84.Doutor Marcos Valério Fernan

des de Souza
85.Jornalista Lêster José Morei

ra

102 . Dcitor Marco Antônio Campos
Pinto

103 .Doutor Bruno Leonardo Pira-
ni

104.Doutor José da Silva AraújO
105.ProfessOr Honório Silveira

Neto
106.Senhor João Messias Sobri

nho
107.Senhor José dos Reis
108.DoutOr Luiz Fernando Medina
109 .Doutor Newton Vianna de Oh

veira
llO.Pastor Anseirto Silvestre
1ll.SenhOt Armando Luiz Salgado
112.Doutor Ataliba Ronan Horta

de Almeida
113 .Doutor Sérgio Neiva Lanza
114.Senhor Romeu de Oliveira
115 .Doutor Gilberto José Miran-

da A]neida
116.Doutor Antônio Angusto Ave-

lar
117 .Doutor Septímio Salerno.

M F S A
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Código
Judiciário

A Assembléia Legislativa aprovou
em terceira discussão o Projeto de Lei
n9 270/87, que altera a Organização
Judiciária do Estado, Criando novas
Comarcas, disciplinando entrâncias e
regulamentando proventos de serven-
tuários e vantagens para magistrados.

Com a aprovação da proposição
de autoria governamental, serão ins-
taladas comarcas nos municípios de
Arinos, Belo Vale, Buritis, Cachoeira
de Minas, Candeias, Capinópolis, Car-
mo do Cajuru, Coroaci, Divino, Espera
Feliz, lbirité, Iguatama, ltaguara, Ita-
mogi, Itapagipe, Itumirim, Jequeri,
Mercês, Miradouro, Montalvânia, Mon-
te Belo, Nova Serrana, Ouro Branco,
Perdizes, Pirapetinga, Pratápolis, Ri-
beirão das Neves, Rio Vermelho, Santa
Maria de Itabira, Santa Vitória, São
Gonçalo do Abaeté, São João do Pa-
raíso, São Roque de Minas, São Tomás
de Aquino, Timóteo, Três Marias, Vár-
zeas da Palma, Vazante e Vespasiano.

Por tratar-se de matéria orgânica
da Organização Judiciária, o Projeto
de Lei n 9 270/87 tramitou com prazo
dobrado e Contou com a participação
ativa dos deputados, através da apre-
sentação de emendas, bem como de
membros do Tribunal de Justiça, da
Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB, da AMAGIS, de serventuários da
Justiça, de titulares de cartórios, de
representantes de entidades de classe
e comunidades interioranas que apre-
sentaram documentos reivindicatórios.

Foram apresentadas 106 emendas
ao projeto original, todas analisadas
pelos relatores, Deputado José Ferraz,
Deputado Luiz Gambogi e Deputado
José Bonifácio Tamm de Andrada, em
fases distintas da tramitação. Os rela-
tores adotaram critério específico para
apreciação da matéria, considerando
apenas aquelas emendas que não acar-
retassem ônus aos cofres públicos do
Estado e as pertinentes à matéria.

As Comissões Técnicas da As-
sembléia Legislativa que apreciaram a
matéria mantiveram contatos com ju-
ristas e renomados especialistas, que
prestaram relevante colaboração, a
exemplo do Desembargador José Fer-
nandes Filho, que proferiu palestra so-
bre o terna e do Dr. Lincoln Rocha, que
participou do aprimoramento do Proje-
to,
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As mulheres e a nova Constituição PROPOSIÇÕES DE LEI
ENCAMINHADAS À SANÇÃO

MAR:	E_Y1'	-

À IV Assembléia Constitoinre Mi
noira, a ser instalada após a pr
mulgação da Constituição Federal,
deverá se inscrever xsro um marco
na história de nosso Estado pela
corsiç ão de seu colegiado, que
registra não só um alto índice de
renovação QJrrC) também a presença
de duas mulheres, tato inédito na
história constitucional de Minas
Gerais.

No passado, apenas unia mulher,
Maria José Nogueira Pena, de puta-
da pela extinta ARA, participou
dos trabalhos de adataçãodaCons
tituição mineira à Constitl.11ço
Federal.

Atualmente deputadas à Assem-
bléia de Minas, Maria Elvira Sa-
les Ferreira, do P)3 e Vice-Lí-
der do Governo, e Sandra Star ling,
Vice-Líder do ?t, estarão partici
cando da IV Constituinte mineira.

Maria Elvira é jornalista, em-
presária e radialista, e inteora
as Comissões de Educação e de Pro
teção e Defesa do Consumidor, sen
do Vice-Presidente desta última.
A Deputada Sandra Stariing é advo
cada e professora universitária e
atualmente  membro da Comissão  de
Constituição e Justiça da Assem-
bléia de Minas.

Atuantes e combativas, achas
têm-se destacado, cada uma a sua
maneira o dentro de áreas esceci-
ficas, no exercício deste prirei-
ro mandato =lamentar.

Acaaanhando de perto o proces
no de elaboração da nova Consti-
tuição Federal, Maria Elvira apre
sentou requerimento à Assembléia
de Minas que resultou em oficio
enviado ao Ministro da Previdên-
cia e Assistência Social, Raphael
de Almeida Macalhães, e ao Deputa
do Bernardo cabra'-, Relator da Co
missão de Sistematização da ConsL
tituinte, formulando apelo no sen
tido de que as donas de casa pu-
dessem se inscrever corro autôno-
mas da Previdência Social, para
fins de awsentadoria. Tal propos
ta foi acolhida no ultime substi-

tutivo ao ProT etc de Constituição
ocresentado pela Comissão de Sis-
tecatização. A partir de recueri-
cento apresentado pela Deputada
Sandra Starling foi enviado ofi-
cio aos Deputados Bernardo Cabral
e Ulysses Guirrarães propuqnanão
pelo reconhecimento do direito de
as Assembléias Legislativas elaba
rasem suas Constituições e não
monas adaptá-las à nova Consti-
tuição Federal, conforme dispunha
o art. 433 do 19 projeto apresen-
tado, protesta também acolhida pe
Ia Comissão de Sistecatização.

Os depoimentos que se sequem
refletem a postura destas duas
constituintes face a alguns terras
de orande atualidade e ao desafio
para o qual se preparam, a elabo-
ração da nova Carta Constitudonal
Mineira.

Fi uma avaliação do atual pe-
nodo de transição que atravessa
o Pais, Maria Eiv=a se diz esne-
rançosa apesar da grave crise eco
nâruica, social e institucional que
que vivemos e considera a trans i-
çào política um comento de muitas
dúvidas.

Já Sahara Starling considera
que "a transação se passa a nível
de acomodação dos interesses da
classe dominante enquanto verif i-
ca-se uma deteriorização gradati
va das condições de vida dos tra-
balhadores". Além disso, seaundo
ela, presenciares hoje um fato
inédito, o de ate 'o período com-
preendido entre o início da chama
da abertura política até hoje pr
vavelcente vai consec-uir ser maior
do que o tempo de duração da dita
dura militar propriamente dita".

Sobre a descredibilidade da
classe colitica brasileira Sandra
Starling doz que o PT não se con-
sidera responsável por essa crise
pois é uc cartido que 'nasceu da
constatação e crítica de que as
nossas elites oclíticas são procul
saras e mantenedoras desse caos
político e social' e cue protxãe
mudanças através "da cronscientiza
ção e ação política oonseqiente
dos trabalhadores". Quanto ao res
gare da credibilidade do Poder le
gislativo coco poder de represen-
tação Dopiiiar, é necessário "ha-
ver transparência nas suas deci-
sões, não acatar e nem incentivar
favorecirrentos e denunciar e com-
bater, na linha de frente, toda e
qualquer forma de corrupção". No
entender de Maria Elvira,para rei
gatas essa credibilidade seria are
cisc promover una carrnoar.ha junto
ao povo para esclarecimentos a pro

pósito do papel do Legislativo.
Se a nova Constituição Federal

trará mudanças significativas em
tenros de reconhecimento dos di-

-

reitos da mulher é iria questão que
divide as opiniões. Maria Elvira
acredita ate todo o trabalho que
v j- sendo desenvolvido telas di-
versas organizações que lutam pe-
la garantia desses direitos tem
frutificado em eropostas concre-
tas caie vêm sendo apresentadas pe
Ias 26 constituintes federais. San
dra Starlin acha que a Constitui
ção não fará nada além da "reconhe
ter alouns direitos que a mulher
na prática já conquistou". Já em
relação à questão do aborto, am-
bas concordam que o não reconheci
cento deste direito à mulher sig-
nifica a ausência de amparo legal
a uma realidade tática crie atin-
ge hoje milhões de mulheres brasi
leiras.

A elaboração da nova Constitui
cão do Estado representará 'LEra
oportunidade de se "amaliar ao má
xirno o direito dos trabalhadore s
a nível da lei estadual, tentando
aproveitar as lacunas deixadas De
lo constituinte federal", nas pa-
lavras de Sandra Starling,e de se
lutar por várias questões corre a
manutenção  da integridade territo
ria! do Estado, os direitos do cor'.
sumidor e do contribuinte, a me-
lhoria do ensino, a fixação do ho
mem no cairrcxo e etc., no entender
de Maria Elvira.

Falando sobre sua experiência
corre deputada à Assembléia de Mi-
nas, Maria Elvira aponta a exis-
tência de "barreiras à particita

-

ção intecral da mulher". Tais bar
reiras se evidenciam tanto "no
tratamento que é dado pelos depu-
tados a causas eminentemente femi
ninas", quanto em praxes parlame.n
tares que orientam a mulher quan-
to à maneira de se trajar durante
os trabalhos. Sandra Starling diz
que inicialmente teve que passas
pelo "oeste de mostrar caie sabe
ler, pensar, falar, brigar", pois
a mulher tem crie provar que pode
te: urna vida p'5bl ica, o que não é
exigidc dos homens. Atualmente go
rém, a Deputada considera já ter
conquistado, na Assembléia minei-
ra, seu espaço de " parlamentar pe
tista combativa como seus compa-
nheiros de partido".

Ng 10.105, co autoria dc: Sr.
Governador do Estado, que runs
forma a Secretaria de Estado de

Ciência e ecnologia em Secreta
taria de Estado de Ciência, Teõ

nologia e Meio Ambiente e a
missão de Política AmbienaI -
COPAM, em Conselho Estadual de

Política Ambiental - CO 3 AM. San
cionada com cci n 0 9,•'5/,

N° 10.106, de autoria do Sr.
Governador cio Estado, cue dis-
põe sobre a forma de recrutamen

to para provimento de cargo em

comissão do Quadro Permanente,a

que se refere o Decreto C

16. .409, de 0 de julho de 976.
Sancionada como Lei nQ 9.530,

Vetados a expressão "Diretor 1

DS-01)" constante do artigo 20,

e o § 2Ç do mesmo artigo, assim
redigido:

"Art. 20 - Em cada Ouadro Seto-

rial de Lotação, 30% (trinta por
cento) dos cargos cc provimento

em comissão de Diretor i (DS-C
Assessor II (05-02), Ossessor
(AS-01), Auditor (Ex-09)

ditor Assistente (Ex-lO), Ana-
lista F azendário (Ex_si)
sistente 0dmmnisrativu (Ex-06,

Assistente Auxiliar (Ex-07) o
Secretário Executivo (Ex-Dó"
são de recrutamento amolo, sen-
do o restante de recta lamento
limitado.

§1°- ................
§ 2 9 - Os car0cs em co-

missão de recrutamenro amplo se
rão providos, preferenciaimertO
por ocupantes cc corso:. efeLo -
vos."

NQ 10.107 ia s:,tori: 5: Sr.
Governador do Estado, cac crii
O InstituLo Etoj :1:: Desen-
volv i mento cc 900JOoo=
IEDRHU Sancionada co
9.526.
Vetado o parágraLo
tigo 10, segundo o 5001 os nor-
gos reservados para recrutamer
to amplo e referidos no articu
serão OcuDados, preferencialmen
te, cor funcionários efetivns,

NP 10.108 de autoria dc Sr.Governador do Estado que esta-belece d iretrizes para decisões

L

admini strativas no âmbito da LO
ministração Estadual. Sanciona-
da como Lei no 9.507.

N° 10.109, de O:jtcria do Sr.
Governador do Estado, que reorDa
niza a Secretaria cc Estado iii
Obras 0blicas. Sancionada como
._ei nO 9.517.

Vetado o parágrafo únicc do ar-
tigo 60, segundo o qual os car-
gos reservados para recrutamen-

to amplo e referidos no artigo
serão ocupados, preferencialmen
te. por fj"cinnários efetivco.

N° 10.110, de auteria da Co-
missão de Assuntos Municipais e

Planejamentos Regionais, cue ai
,-
e
ra o topini'c d:o •Snicípic co

Jcsé de Meio. Sanoicroca coro
ei í°

N° 10.111, cc autoria co Sr.
Governador do Estado, que trans
Lorma co Senretaria de Estadode
Incústria, Mir:c r no e Comércio
a Secretaria de Estado de Indús
t-ia e Comércio e dispõe sobr-e
sua organicacSo, Sancionado co-
mo 1 ei riO 9,

N° 10.117, cc olJ0nja dan Co
missões Conjuntas de Justiça
Energia e F inanças. ore altera
o Jenomi na':So:io Departamentc de

e Lnorqia cc Estado c  Mi
nas Gerais - DOE-MO. Soncicnad
como ei n° 9,920.

N° 10.115, eeajto:ia co Si'.
Governador da Estado, coe di:-
p5::	o Sia000a Ltaadual de

1 r,raann a orrInistra -
cão, altera aencmiooLoo da SE
retoiia cc Estaco cc Odminio -

tracuio para Secretaria de Esta-
do de Recursos Humanos e Admi-
olatração e estabelece a sua es

:tura. Sancionada como L ei n°

Vetada a expressão "sendo A
1 quatro) destes de recrutamento
amplo e 11 )onze) de recrutamen
tc limitado", constando do arti

ossir redigidc:	-
" 5 rt. 17 - coam criados no Are
o 1 do Decreto Q l6.409,ce Í

de julho de 1975: ' (um) cargo
de Assessor-Chefe, cádigo 95-03,
símbolo V-68, 1 (um) cargo de
Diretor II, código DS-C2, símbo
lo V-65 e 15 (quinze) carqos d
)iretor 1, código D5-0' , símbo-
lo V-58, sendo ! (quatro) destes
:de recrutamento amolo e 11 (oflz€5
de recrutareoto licitado."

NO 10.114, de autoria do Sr.
Governador do Estado, coe dia_

pde suor:: nrcverocs do °,rvinr
Civi dc Fccer Executivo. San -
cionaca COTO ei 0 9.509.

NP 10.115, cc auLoria o: Sr.
Governador do Estado, que dia-
p0::: lote o iistoo F stadual de
Planejamento e reesorutura a Se
cretaria de Estado do °1nej-
menco e 000rcenação-Ge:ol. San-
cionad: corno ei n Ç

N11 10.116, do' atcria do Si'.
Governador do Estado, cue cria
o Deoartarento Estadia 1 de Odras

- 0505, SOnn'ori a O
m3 LeiLei n 0 9.52m,

Vetaco o narácrafo ánino :00 3r-

ti'c 70, assim redigido:
" narágrafo único - As

receitas previstas neste artigo
serão sempre repassadas ao De-

partamento Estadual de Obras P6

blicas por intermédio da Secre-
taria do F::t:,cc de Saias FObli-

N1 10.117, izoc•:cria do Si'.
Governador do Estado, que ci:-
pOr: soore o Si aterra Lsr.adual de
Finan-aa e reostrjtura a Secre-
taria de Fstado da Fazenda. San
cionada COTO Lei r 2 9.520.
Vetadcs:-O arti go 16, que dá a
509LintC redação ao §	cc ar-
tigo '/ i da Lei n9 6.762. de 23
cc dezembro de 1975:

is	-	...........

§ 1	O acesso far-
se-á nos ternos do regulamento
Tediante seleção competitiva
de 

p
rovas e títulos entre	:05

ocupantes efetivos em exercício
dos Cargos das classes de Assis
torce a7endério, Assistente d
rihjta::ão e Arrecadação e de

Agente Fiscal de Tributos Esta-
a. observado o mínimo de 50%

(ri nqienta 0r cento) das vagas
a acre- preenchicas em grou mi

cial da clease."

-C artigo 19. que Supri
a alínea "cl' do inciso II do

:crt. 21 daei n0 6.763, de 26
de deze-oro de 1975, com a reoa
pão dada oela 1 e n 0 8.511, de
28 de dezembro de 1983.

-C artigo 20, cue acres
centa parágrafo único ao art.21
da Lei n0 6.763, de 26 de dezem
brc de 1975, excluindo a respo
sabilidaoje dos rransportadcres
quando se constata divergência
em quantidade, marca, tipc, mo-
dela e espécie entre a mercado-
ria transportada em embalagem
ferbada e o discriminado do do-

r

í.
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cumento fiscal respectivo.

-0 artigo 28 e seu pará

grafo único, assim redigidos: -
"Art. 28 - 30% (trinta

por cento) dos cargos de Dire-
tor I,V-58, e Assessor II,V-58,

transformados por esta lei, são

de recrutamento amplo, sendo o
restante de recrutamento limita

do.
Parágrafo único - Os

cargos reservados para recruta-
mento amplo e referidos no arti

go serão ocupados, preferencial
mente, por funcionário efetivoJ'

-0 artigo 29 e seu pará

grafo único, em que é assegura-

do ao ocupante de cargo da Clãs

se de Assistente de Tributação

e Arrecadação cuja nomeação pa-

ra a classe afim tenha resulta-

do de opção após aprovação em

concurso, o direito de opção pa
ra provimento na Classe de Fis-

cal de Tributos Estaduais no

prazo de 60 (sessenta) dias con
tados da publicação da lei. -

NO 10.118, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que alte-
ra a competência da Companhia
Agrícola de Minas Gerais-CAMIG.

Sancionada como Lei nP 9.522.

N9 10.119, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que trans
forma em Conselho de Informáti-

ca do Estado de Minas Gerais -
CIEMG, a Coordenação da Políti-

ca de Processamento de Dados.

Sancionada como Lei n0 9.523.
Vetados os incisos VII e VIII

do artigo 40 , que incluem na

composição do CIEMG: 1 (um) mem

bro indicado, para representá-

las, pelas entidades a seguir

relacionadas: a) Assespro - MG,

b) SUCESU-MG, c) SINDADOS, d)
Sindicato dos Engenheiros do Es

tado de Minas Gerais, e) 1 (unI
representante do Conselho de In
formação e Pesquisa da Assem-

bléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - CINPE, indicado

pelo referdc Conselho.

N° 10.120, de autoria cio Sr.

Governador do Estado, que Lis-
pcio sobre a Odminiscração de Es

tádios dc Estado de Minas Ge-
rais - ADEMG. Sancionada como

Lei n2 9.52.
Vetados:-í' expressão "ou devida

mente credenciada", constanted6

artiqc 0 6 , assim redigido:

"Art. 89 - Fica assegu

rado à imprensa escrita, falada

e televisada o acesso gratuito
ao Estádio, quando em serviço

ou devidamente credenciada."
-O artigo 99 , que deter

mina se cm adotadas peio Poder

qão autônomo a esta subordinada",

inserida no artigo 30.

-A expressão "Superin-

tendência de Saúde Animal, ór-

gão autônomo e subordinado à"

constante do artigo 90.

N9 10.125, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre a instituição da Fun-

dação Estadual do Meio Ambiente.

Sancionada como Lei n0 9.525.

Vetados:-A expressão "ad refe-

rendum da Assembléia Legislati-

va do Estado de Minas Gerais
constante do § 22 do artigo 49,

assim redigido:

11 § 29 - A alienação de
bens da Fundação dependerá de
autorização de seu Conselho Cu-

rador, mediante proposta funda-
mentada da Diretoria Executi-

va, "ad referendum" da Assem-

bléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais."
-O artigo 12, que deter

mina a aplicação à Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente das nor

mas contidas na Lei Federal n

7.596, de 10 de abril de 1987.

No 10.126, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre a Administração Metro

politana de Belo Horizonte. San

cionada como Lei n9 9.527. -

Vetados:-Os incisos IV e V do

artigo 8 2 , assim redigidos:

"IV - a Assembléia Le-

gislativado Estado de Minas Ge

rais terá 1 (um) representante

efetivo e 1 (um) suplente, mdi
cados em lista tríplice pelo Pr

sidente da Assembléia;

V - as Câmaras Munici

pais dos Municípios integrante

da região metropolitana terão 1

(um) representante efetivo e 1
(um) suplente, indicados em lis

ta tríplice por deliberação co
junta da maioria de seus Presi-

dentes."

 

-O parágrafo único do

artigo 28, segundo o qual do to

tal de recursos referidos n6
item VI do artigo, fica destina

do o percentual de 40% (quaren-

ta por cento) ao Departamento

Estadual de Trânsito - DETRAN -

e de 20% (vinte por cento) ao

Batalhão de Trânsito da Polícia

Militar do Estado de Minas Ge-
rais - PMMG - para subvencionar

as campanhas de educação de trân

sito.

N9 10.127, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que trans
forma em Secretaria de Estado
da Justiça a Secretaria de Esta

do do Interior e Justiça e cria
o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos Humanos. Sanciona-

da como Lei n 2 9.516.

Vetados:-O parágrafo único do

artigo 15, segundo o qual oscar

gos reservados no artigo serão
ocupados, preferencialmente ,por

funcionários efetivos.
-A expressão "distribuí

dos 210 (duzentos e dez) na

Classe, 30 (trinta) na 2 Clas-
se e 10 (dez) na Classe Especi-

al, respeitadas as situações ju
ridicamente consolidadas e",cor

tante do artigo 17, que cria n6

Anexo do Decreto n 0 21.453, de

11 de agosto de 1981, 1 (um) car

go de provimento em comissão d

Chefe de Secretaria de Apoio

Técnico e Administrativo, de re

crutamento limitado, com venci-

mento correspondente ao de De

fensor Público de 1 Classe,
250 (duzentos e cinquenta) car-

gos de Defensor Público no Qua-
dro de Pessoal da Defensoria Pú

blica, realizado o provimento

inicial através de concurso pú-

blico de provas e títulos.

NQ 10.128, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que cria
o Quadro Especial de Empregos
na Administração Direta do Esta

do. Sancionada como Lei n9.5O

Vetados o artigo 8 9 e seu pará-

grafo único, a seguir transcri-

tos:

"Art. 8 - Fica vedada,

a partir-da vigência desta lei,

a contratação de pessoal pelo

regime da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLI, para ser
exercido na administração dire-
ta do Estado.

Parágrafo único -A inob

servância do disposto no artigo

'
implica responsabilidade admi -

nistrativa do agente público que

autorizar, praticar ou concor-
rer para a celebração do contra
to."

142 10.129, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre a remuneração de car-
go de provimento em comissão pa

rã fins de apostilamento e apo-
sentadoria. Sancionada como Lei
nQ 9.532.

Vetados:_ O § W do artigo 69,

que estende o disposto no arti-

go aos que, anteriormente à vi-
gência desta lei, tenham ocupa-

do cargo de provimento em comis
são por período igual ou superl

or a 1 ano e não tenham obtido
o benefício do apostilamento.

- O § 29 do artigo 69,
que assegura ao atual ocupante

de cargo de provimento em comis

são, que dele for afastado se

ser a pedido ou por penalidade

ou se aposentar, o direito à per

cepção da remuneração do maio

cargo, desde que este tenha si-

do exercido por tempo igual ou

superior a dois anos.

- O artigo 79 e seu pa
rágrafo único, em que se consil

dera para os fins previstos no

"caput" do artigo 62 o período
de exercício de cargo de provi-

mento em comissão no serviço pá

blico federal até o limite (:Fe-

dois anos, desde que o funcioná

rio tenha sido colocado à dispo

sição com os vencimentos e van-

tagens do cargo efetivo estadu-

al.

- A expressão "excluí-

dos os efeitos do artigo 6 2 e
parágrafos desta lei", constan-

te do artigo 13 (cláusula revo

gatária) e referente ao direito

dos atuais ocupantes de cargo

de provimento em comissão, em

relação ao tempo de exercício

para obtenção do benefício do

apostilamento.

N9 10.130, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à Escola Estadual
do Córrego Caixa Larga, no Muni

cípio de Fernandes Tourinho.Sai

cionada como Lei n g 9.472. -

NO 10.131, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre, que dá
a denominação de Dirce Moura
Leite à Escola Estadual Madre

Maria Luísa Hartzer, da cidade
de Alfenas. Sancionada como Lei
n 0 9.484.

NO 10.132, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre, que de-
clara de utilidade pública o

Clube de Pesca de Oliveira, se-

diado em Oliveira. Sancionada

como Lei n 9 9.493.

NO 10.133, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, que de-
clara de utilidade pública o

Lar dos Velhos Paulo de Tarso

com sede na cidade de Ipatinga.

Sancionada como Lei nQ 9.492.

NO 10.134, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, que de-
clara de utilidade públicaoLar
da Fraternidade Cristã, com se-

de na cidade de Ipatinga. San -

cionada como Lei n2 9.498.

NQ 10.135, de autoria do Sr.
Deputado Chico Ferramenta, que
declara de utilidade pública o

Núcleo Assistencial do Limoeiro,

com sede na cidade de Ipatinga.
Sancionada como Lei n 0 9.463.

N2 10.136, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Hannas, que de-
clara de utilidade pública o

Hospital Nossa Senhora do Rosá-

rio da Associação Filhas de São

Camilo, com sede na cidade de

Resende Costa. Sancionada como

Lei n2 9.468.

NQ 10.137, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni,que de
clara de utilidade pública i

Sociedade de São Vicente de Pau

lo, da cidade de Varginha. San-

cionada como Lei n 2 9.471.

NO 10.138, de autoria do Sr.
Deputado Luiz Carlos Gaøtogi
que dá a denominação de Presi -

dente Tancredo de Almeida Neves

à Escola Estadual da Praça São

Pedro Boneili, da cidade de Mon

te Belo . Sancionada como Lei

n 0 9.543.

NQ 10.139, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio, que dá
a denominação de Escola Estadu-

al Aquino do Nascimento à Esco-

la Estadual de 1 Q Grau de São

Bento, sediada em São Bento dos

Torres, Município de Antônio

Carlos. Sancionada como Lei n2

9.476.

NQ 10.140, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre, que de-
clara de utilidade pública o

Conselho Particular São Sebas-

tião da Sociedade de São Vicen-

te de Paulo, com sede em Olivei

rã. Sancionada como Lei n Q 9.46k

N2 10.141, de autoria do Sr.
Deputado José Belato, que decla
rã de utilidade pública a Loj

Maçônica Mário Bhering - n° 200,

com sede em Belo Horizonte. San

cionada como Lei o 0 9.502.

Ng 10.142, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
declara de utilidade pública o

Centro Espírita São Francisco de

Assis, com sede na cidade de Pa

tos de Minas. Sancionada como

Lei nQ 9.503.

NO 10.143, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
declara de utilidade pública o

Centro Espírita Paulo de Tarso,

com sede na cidade de Patos de
Minas. Sancionada como Lei n0

9.500.

NO 10.144, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, que de-
clara de utilidade pública a en

tidade Movimento das Criança

Isabel Maria Chaves, com sede
na cidade de Divinápolis. San-
cionada como Lei n 0 9.461.

NQ 10.145, de autoria do Sr.
Deputado Narciso Micheili, que

Executivo, no prazo de 60 (ses-

senta) dias, providências admi-

nistrativas que visem transfe -
rir ao Poder Executivo a respon

sabilidade pelo custeio do qua-
dro de pessoal da ADEMG, com re

cursos do Tesouro Estadual, e

reduzir o quadro de cargos co-
mission8dcS na mesma Administra

çãc.

NQ 10.121, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que extin

gue o Conselho de Desenvolvimefl

to Econômico e Social- COES - e

o Conselho Técnico de Desenvol-

vimento - COTEDE. Sancionada co

no Lei n 0 9.513. -

N9 10.122, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que extin

gce a Secretaria de Estado d
Aoastecimento e altera a denomi

nação da Secretaria de Estado

da Agricultura. Sancionada como

Lei n0 9.511.

Vetado o parágrafo único do ar-

tigo 70 , a seguir transcrito:

Parágrafo único - Pas

sarão a integrar os quadros de
pessoal da Superintendência de

Abastecimento da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento os atuais servi
dores da Secretaria de Estado Jô
Abastecimento, mantido o regime

de trabalho."

No 10.123, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que extin
que a Comissão de Construção,A
piiação e Reconstrução de Pré:

dios Escolares do Estado-CARPE.

Sancionada como Lei n0 9.510.

Vetados:-A expressão "ao Depar-

tamento de Obras Públicas -

(DEOP)", constante do artigo 79,

assim redigido:
"Art. 70 - Os contra -

tos, convênios, acordos e ou -
tras modalidades de ajustes ce-
lebrados pela Comissão de Cons-

trução, Amoliação e Reconstru -
ção de Prédios Escolares do Es-

tado - CARPE, serão transferi -

dos ao Departamento Estadual de

Ocras Públicas - DEOP."
-O artigo 8, segundo o

cual o Departamento Estadual de
Obras Púolicas -DEOP- é suces -

sor para todos os eLitos legai
da CARPE, inclusive para os re-

ferentes à legislação trabalhis

ta decorrentes de contratos de
qualouer maturezo por ela asso-

midcs.

No 10.124, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que exoin

que o Institute Estadual de Sal
de Animal - lESA/NO. Sancionada

como Lei n9 9.512.
Vetadas:-A expressão "como ár-



declara de utilidade pública o

Centro Espírita Ismael, com se-

de na cidade de Ubá. Sancionada

como Lei n 0 9.469.

NO 10.146, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
que declara de utilidade púbJ.i

ca a Associação dos Moradores

do Bairro do Alto do São Fran -

cisco de Assis, com sede na ci-

dade de São Lourenço. Sanciona-

da como Lei nQ 9.487.

NO 10.147, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, que de-
clara de utilidade pública o

Grupo Espírita Luz aos Pequeni
nos - GELPE, com sede na cidad

de Ipatinga. Sancionada como Lei

o 0 9.482.

NO 10.148, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pettersen, que
declara de utilidade pública a

Loja Maçônica Mestres do Divin

com sede em Divino, Minas Ge-

rais. Sancionada como Lei n°

9.486.

N9 10.149, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio, que de
clara de utilidade pública aSa
ta Casa de Misericórdia da Par

quia de Prados. Sancionada com

Lei n0 9.483.

NO 10.150, de autoria do Sr.
Deputado José Maria Pinto, que
declara de utilidade pública a

Ação Social Cristo Rei, com se-
de em Gelo Horizonte. Sancionada

como Lei n9 9.485.

NO 10.151, de autoria do Sr.
Deputado João Pinto Ribeiro,que
declara de utilidade pública a
Associação de Criminalística do

Estado de Minas Gerais - ACEMG,

com sede em Belo Horizonte. San

cionada como Lei o 0 9.488. -

No 10.152, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Rezende, que
declara de utilidade pública o

Lar de Amparo e Promoção Humana

Chico Xavier, com sede na cida-

de de Uberlôncia. Sancionada co

mo Lei n 0 9.539.

NO 10.153, originada do Pro-
jeto de Lei n0 262/87 (ex-Proje

to de Lei n 0 2.105/86, de auto-

ria da ex-Deputada Vera Couti-

nho, desarquivado a pedido do
Sr. Deputado Irani Barbosa) que

declara de utilidade pública o
Comitê Pró-Melhoramento dos Bair
ros Santa Marta e Santa Martinh
com sede em Ribeirão das Neves.
Sancionada como Lei no 9.541.

No 10.154, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús, que de-
clara de utilidade pública o

Centro Social Leão XIII, sedia-

do no Município de Ituiutaba.

Sancionada como Lei n0 9.540.

NO 10.155, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre, que de-
clara de utilidade pública a

Associação dos Servidores do Tri

bunal de Justiça e do Tribunal
de Alçada do Estado de Minas Ge

rais, com sede em Belo Horizon-

te. Sancionada como Lei n 0 9.542.

NO 10.157, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pettersen,que de
clara de utilidade pública a S

ciedade Musical São Sebastião 7
com sede em Passagem de Mariana

Município de Mariana. Veto to-

tal.

No 10.158, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús, que de-
clara de utilidade pública aCre

che Menino Jesus, com sede n

Município de Gurinhatã. Sancio-

nada como Lei n 0 9.537.

No 10.159, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, que de
clara de utilidade pública a

Sociedade Amigos dos Lázaros -

SAL -, com sede no Município de

Belo Horizonte. Sancionada como

Lei n O 9.538.

No 10.160, de autoria do Sr.
Deputado Serafim Godinho, que
declara de utilidade pública a

Loja Maçônica Verdade, União e

Vitória, com sede na cidade de

Belo Horizonte. Sancionada como

Lei n0 9.450.

No 10.161, de autoria do Sr.
Deputado Jamill Júnior, que de-

clara de utilidade pública a
União de Defesa da Comunidade

do Bom Jardim, com sede na cida

de de Ipatinga. Sancionada com

Lei o0 9.535.

NO 10.162, de autoria do Sr.
Deputado Felipe Néri, que dedo
ra de utilidade pública a Asso-
ciação dos Moradores do Bairro

do Pacheco, em Ponte Nova. San-

cionada como Lei n 0 9.497.

No 10.163, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, que de-

clara de utilidade pública a Es

cola de Samba Unidos do Barro

Branco, da cidade de Caratinga.

Sancionada como Lei n 0 9.495.

No 10.164, originada do Pro-
jeto de Lei n 0 341/87, de auto-

ria do ex-Deputado Geraldo Ri-
beiro, que declara de utilidade

pública a Associação dos Traba-

lhadores Aposentados e Pensio-

nistas das Indústrias Metalúrgi

cas, Mecânicas e de Material E1[

trico de Acesita, com sede n6
Município de Timóteo. Sanciona-

da como Lei n 0 9.536.

NO 10.165, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Pereira,que de
clara de utilidade pública o

Pronacs Divinópolis Amolo, com

sede em Divinópolis. Sancionada

como Lei n 0 9.460.

No 10.166, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a fazer

a reversão de imóvel de proprie

dade do Estado ao Município d

Tapiraí. Sancionada como Lei n0

9.544.

NO 10.167, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que cria
cargos de provimento efetivo no

Quadro Permanente do Pessoal dos

Serviços Auxiliares do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Ge

rais e dá outras providências
Sancionada como Lei no 9.473.

Ng 10.168, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a trans-

formar em dívida fundada inter-

na o saldo devedor das opera-

ções de crédito por antecipação
de receita orçamentária. Sancio

nada como Lei no 9.451. -

No 10.169, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a contra

ir empréstimo destinado a fina

dar Projeto de Saneamento Ru-

ral. Sancionada como Lei no

9.453.

NO 10.170, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira , que
proíbe a instalação de depósito

de lixo atômico ou de rejeitos

radioativos no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Sancionada como Lei n 0 9.547.

NO 10.171, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que cria
delegacia regional de ensino,

com sede na cidade de Pouso Ale

gre, e dá outras providências.

Sancionada como Lei n 0 9.474.

NO 10.172, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que autori
za o Poder Executivo a institu-
ir a Fundação Universidade de

Governador Valadares e dá ou
tras providências. Sancionada
como Lei nO 9.534.

NQ 10.173, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconceilos
que declara de utilidade públi-

ca o Instituto Mineiro de Histá

ria da Medicina, com sede na cl

dade de Belo Horizonte. Sancio-

nada como Lei n 0 9.459.

NO 10.174, de autoria daSra
Deputada Maria Elvira, que de-
clara de utilidade pública oCon

selho Central de Lavras da So-

ciedade de São Vicente de Paui

com sede na cidade de Lavras.

Sancionada como Lei nv 9.465.

NO 10.175, de autoria do Sr.
Deputado Anderson Adauto,que de
clara de utilidade pública
Academia de Letras do Triângulo

Mineiro, com sede em Uberaba.

Sancionada como Lei n0 9.470.

NO 10.176, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que esti-
ma a Receita e fixa a Despesa

do Estado de Minas Gerais para

o exercício financeiro de 1988.
Sancionada como Lei n 0 9.449.
Vetados o artigo 69 e seu pará

grafo único, assim redigidos: -
"Art. 6 9 - Os Auxílios

Financeiros Diversos, constan -

tes do Quadro de Detalhamento
da Despesa em Encargos Gerais do

Estado - sob supervisão da Se
cretaria de Estado da Fazenda

itens 3232.00 e 3254.00 - pas-

sam a ser de Cz$ 770.000.000,00

(setecentos e setenta milhões de
cruzados).

Parágrafo único - O va-

lor determinado neste artigo des
tina-se ao Poder Legislativo,pã

ra ser aplicado em subvenções

sociais, no exercício de 1988.11

NO 10.177, de autoria do Sr.
Deputado Vítor Penido, que de-
claro de utilidade pública a As
sociação Evangélica de Ensino e
Assistência, com sede na cidade

de Nova Lima. Sancionada como
Lei nQ 9.466.

NO 10.188, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
declara de utilidade pública a

Associação Municipal de Apoio
Comunitário - AMAC, com sede na

cidade de Juiz de Fora. Sancio-
nada como Lei no 9.464.

NO 10.189, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, que de
clara de utilidade pública a Fe

deração de Motociclismo do Esta

do de Minas Gerais - FMEMG, com

sede em Belo Horizonte. Sancio-
nada como Lei nO 9.481.

ra, que declara de utilidade pu
blica a Associação Musical Ca-

juruense, com sede em Carmo do

Cajuru. Sancionada como Lei n0
9.499.

NO 10.191, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à escola estadual

situada no povoado de Bom Jesus
da Vista Alegre, Município de
Itanhomi. Sancionada como Lei

n° 9.49.

NO 10.192, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que alte-

ra dispositivo da Lei n0 5.301,

de 16 de outubro de 1969, que

contém o Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar do Estado, e dá

outras providências. Sancionada
como Lei nQ 9.456.

NO 10.193, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a fazer

reversão, ao patrimônio de José
Maurício Maciel, de imóvel que

menciona. Sancionada como Lei
no 9.477.

NO 10.194, de autoria do Sr.
Deputado Mílton Cruz, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de

realização de exames laborato-

riais para o diagnóstico da sín

drome de imunodeficiência adqui

rida, da doença de Chagas, da

sífilis e da hepatite B, por to

dos os estabelecimentos hemote-

rápidos do Estado, e dá outras

providências. Sancionada como
Lei no 9.546.

NO 10.195, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a con-
trair empréstimo junto ao Banco

do Brasil S.A, para os fins que
menciona. Sancionada como Lei o0
9.452.

NO 10.196, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que eleva
o limite previsto no artigo 40
da Lei n 0 9.358, de 9 de dezem-
bro de 1986. Sancionada como Lei
n g 9.447.

NO 10.179, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús, que-conce
de o título de Cidadão Honorá-

rio do Estado de Minas Gerais ao

Sr. José Manuel Pinheiro. Sancio
nada como Lei n 0 9.506.

NO 10.180, de autoria do Sr.
Deputado Raul Messias, que de-
clara de utilidade pública a As
sociação Educacional PicapaU

Amarelo, com sede em Belo Hori-
zonte. Sancionada como Lei no
9.489.

NO 10.181, de autoria do Sr.
Deputado Mílton Cruz, que dá a
denominação de Tenente Felismi-

no Henriques de Souza- Escola

Estadual Felismino Henriques de

Souza, do Distrito de Santa Cruz

de Salinas, Município de Sali-
nas. Sancionada como Lei n 0 9.478.

NO 10.182, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús, que de-
clara de utilidade públicaoHos

pita-1 Nossa Senhora do Carmo,

com sede na cidade de Prata. San
cionada como Lei n O 9.505.

NO 10.183, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, que de
clara de utilidade pública a As

sociação Desportiva Lagoano,co

sede na cidade de Francisco Sá.

Sancionada como Lei no 9.462

NO 10.184, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, que au-
toriza o Poder Executivo a fa-

zer reversão de imóvel que men-
ciona ao patrimônio do Municí-

pio de Araújos. Sancionada como
Lei n O 9.476.

No 10.185, de autoria do Sr.
Deputado Kemil Kumaira, que dá
a denominação de Escola Estadu-

al Magid Lauar à Escola Estadu-
al Serra do Honório, no Municí-

pio de Teófilo Otoni. Sanciona-
da como Lei no 9.490.

NO 10.186, de autoria daSra
Deputada Maria Elvira, que de-
clara de utilidade pública a

Creche Tia Candinha, com sede
em Belo Horizonte. Sancionada
COMO Lei n P 9.504.

No 10.187, de autoria do Sr.
Deputado Amílcar Padovani, que
declara de utilidade pública a
Associação de Moradores do Dis-
trito de Caeté, no Município de

Juiz de Fora. Sancionada como
Lei n 0 9.494.

No 10.178, de autoria do Sr.
Deputado Serafim Godinho, qua
declara de utilidade pública a
Loja Maçônica Arautos da Paz,NO 10.190, de autoria do Sr. com sede na cidade de Campestre.

Deputado Geraldo da Costa Perei Sancionada como Lei nP 9.501.
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MATÉRIAS APRESENTADAS EM DEZEMBRO/87
17/11/87: 20/11/87:

RESOLUÇOES PROMULGADAS: Projeto de '_ei n 2 484/87, de NQ 10.103, que autoriza o Pc-
autoria do Sr. Go"ernadordo Es der Executivo a instituir a Fun-

27/11/87: tado, que altera a dencmina;ãO dação Universidade de Poços de

NO- 4.382, que aprova o Convê da Secretaria de Estado do Go- Caldas, e dá outras providências

nio n 9 330/87, celebrado entre verno e Coordenação Política, e (Projeto de Lei n 9 308/87, de au
a Secretaria de Estado do Traba dá outras providências (Retira- tona do Sr. Governador do Esta
lho e Ação Social e a Associa do de tramitação conforme pedi- do).

cão Comunitária do Bairro Forta do do Sr. Governador do Estado).

NQ 10.197, de autoria do Si.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre os valores dos níveis

de vencimento dos cargos do Qua

dro do Magistério, de que trata

a Lei n 0 7.109, de 13 de outu-

bro de 1977, e dá outras provi-

dências. Sancionada como Lei n0
9.455.

Vetados:-0 § 22 do artigo 19,

assim redigido:

"Art. 1 9 - . . ..........

§ 29 - Havendo revoga-

ção do salário mínimo de refe-

rência, aplicar-se-á a Unidade

de Referência de Preços - URP -

ou similar, que garanta a neces

sária indexação dos valores do

níveis de vencimento previstos

nesta lei."

-0 artigo 30 , segundo o

qual os valores dos níveis de

vencimento do cargo em comissão

de Diretor da unidade de ensinc

níveis Dl, D2 e 03, terão por ha

se os vencimentos de dois car-

gos de Professor, níveis P2, P4

e P6, respectivamente, acresci-

dos de percentual fixado no mes

no artigo. -

-0 artigo 4 0 , que as-

segura a promoção, por acesso

ao nível 6, do atual ocupante

de cargo efetivo de Administra-

dor Educacional, nível 4, vincu

lado ao Quadro W Magistério.

-0 parágrafo único do
artigo 50, segundo o qual os

professores apos2ntados ficam

isentos do recolhimento de con-

tribuição ao IPSEMG.

N° 10.198, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que trans

forma a Secretaria de Estado d
Governo e Coordenação Política

em Secretaria de Estado da Casa

Civil do Governo de Minas Ge-

rais, dispõe sobre a Assessoria

de Imprensa e Relações Públicas

- AIRP, e dá outras providên-

cias. Sancionada como Lei n2

9.533.

NQ 10.199, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, que decla
rã de utilidade pública o Cons
lho Municipal do Bem-Estar cFo

Menor, com sede na cidade de Ara

xá. Sancionada como Lei n P 9.496.

NQ 10.200, de autoria do Si.
Deputado Aloísio Garcia, que au
toriza o Poder Executivo a ins-
tituir concurso de prognósticos

sobre o resultado de sorteio de

números como modalidade da Lote

ria Estadual e dá outras provia

dências. Sancionada como Lei n0
9.475.

NQ 10.201, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que cria
Delegacia Regional de Ensino,

com sede na cidade de Leopoldi-

na, e dá outras providências
Sancionada como Lei n° 9.457.

N° 10.202. de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a fazer

reverter imóvel de propriedade

do Estado de Minas Gerais ao Mu

nicípio de Juiz de Fora. Sancio
nada como Lei n0 9.545.

NQ 10.203, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que rea-
justa os valores de símbolos e

níveis de vencimento do pessoal
civil do Poder Executivo. San-

cionada como Lei n 0 9.531.
Vetados:-0 artigo 20, assim re-
digido:

"Art. 29 - O piso sala-

rial não poderá ser inferior ao

salário mínimo regional vigent

ficando mantida a mesma propor-

cionalidade entre os pisos sala

riais constantes desta lei."

-0 artigo 40, segundo o

qual ficam os servidores públi-

cos aposentados da Administra-

ção Direta e das Autarquias do
Estado isentos do recolhimento

de contrinuição ao IPSEMG.

N9 10.204, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que dis-
põe sobre os cargos de provimen

to em comissão que especifica e

dá outras providências. Sancio-

nada como Lei nP 9.529.

Vetados:-Os § 39 e 4 2 do arti-

go 42, assim redigidos:

"Art. 49 - . . .........

§ 32 - O vencimento das

classes de Chefe de Gabinete e

Assessor, bem assimode Consul-
tor e Secretário de Comissões
das Secretarias dos outros Pode

res fica acrescido, respectiva-

mente, dos percentuais estabele

cidos no Anexo II desta leieno
§ 10 deste artigo.

§ 40 - A gratificação,

no percentual fixado no § 1 9 , é

atribuída aos ocupantes dos car

gos previstos na Lei n 0 7.900 7
de 23 de dezembro de 1980, e no

Decreto n0 21.454, de 11 cieagos

to de 1981."

-0 artigo 50, segundo o

qual fica o Governo do Estado de

Minas Gerais obrigado a pagar

ao servidor público que exerça
a função de engenheiro o salá-

rio mínimo adotado para a das

se, no valor de Cz$ 19.212,47.

NQ 10.205, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a reali-

zar operação de crédito para

fins que menciona. Sancionada

como Lei n9 9.448.

Vetado o artigo 60, que autori-

za o Poder Executivo a vincular,

por subordinação, à Caixa Econâ

mica do Estado de Minas Gerais,

a Loteria do Estado de Minas Ge

rais e o concurso de prognósti-

cos sobre o resultado de sor-

teio de números como modalidade

desta Loteria.

NQ 10.206, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio Filho
que declara de utilidade públi-

ca o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Me

cânicas e de Material Elétrico

de Barbacena, com sede na cida-
de de Barbacena. Sancionada co-

mo Lei n9 9.458.

NQ 10.207, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à Escola Estadual do

Córrego da Agua Doce, no Municí

pio de Fernandes Tourinho. Sa n
cionada como Lei n 2 9.480.

eza e Adiacências - ASCOFORT

do Município de Ribeirão das Ne

ves (Projeto de Resolução n

373/87).

NO- 4.383, que aprova o Convê
nio o 0 322/87, celebrado entre

a Secretaria de Estado do Traba

lho e Ação Social e a Associar

ção Comunitária São Jorge do

Morro das Pedras, com sede em

Belo Horizonte (Projeto de Reso

lução n9 374/87). -

NQ 4.384, que aprova o Convê
mio o0 307/87, celebrado entr
a Secretaria de Estado do Traba

lho e Ação Social e o Municípf6
de Betim (Projeto de Rsolução

nQ 376/87).

LEIS PROMU[ CADAS:

20/11/87:
NQ 9.443, que altera c valor

da gratificação especial previs

ta no art. 8 9 da Lei o 2 9.266
de 18 de setembro de 1986, e dá

outras providêncis (Projeto de

Lei nQ 409/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

26/11/87:
NQ 9.444, que di;põe sobre

licitação e contratação de obra,
serviço, compra, alienação, con

cessão e locação pela Adminis-

tração centralizada e autárqui-

ca do Estado e dá outras provi-
dências (Projeto de Lei n9 390/
87, de autoria do Sr. Governa -
dor do Estado).

PROPOSIÇOES ENCAMINHADAS AO
ARQUIVO

6/11/87:

Projeto de Lei nP 472/87, de

autoria do Sr. Governador do Es
tado, que cria a Autarquia Ins-
tituto de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural dc Micas Ge-

rais e dá outras providências
( Retirado de tramitação confor-
me pedido do Sr.Governador do
Estado)

23/11/8]:
Projeto de Lei n9 836/87, de

autoria da Sra. Deputada San-

rã Starling, formulando apelcar

Sr. Secretário de Estado de Agri
cultura e Pecuária, por interm

dio do Sr. Governador do Estado,

no sentido de serem prestadas in

formações sobre a nomeação do Sr.

Dorival Dalla Bernardina para o

cargo de Diretor-Técnico do Ins

tituto Estadual de Saúde Ani-
mal - lESA, com ofensa ao art.

97 da Lei Delegada n9 5, de 28

de agosto de 1985 (Rejeitado na
122 RO, de 23/11/87).

26/11/87:
Projeto de Lei n 2 454/87, de

autoria do Sr. Deputado Sérgio
Ernílio, que autoriza as Câmaras
Municipais a instituir pensão
para ex-Prefeitos e dá outras

providências (Retirado de trami

tação a pedido do autor).

Projeto de Lei nQ 505/87, de

autoria do Sr. Deputado João Ro
sã, que autoriza o Poder Execu-

tivo a doar imóvel de sua pro-

priedade ao Município de Parai-

sópulis, e dá outras piovidên-

cias (Retirado de tramitação a
pedido do autor).

PR070SIÇ3ES DE LEI APROVADAS E

ENCA1INHA0A2 õ SArJÇOO:

5/11/87:
NQ 10.101, que dispõe sobre

licita:-,ã3 e contratação c cbra,

serviço, compra,alienaçãn, con-

cessão e locação pela Adminis -
tração centra'izada e autárqui-

ca do Estado e dá outra-3 prjvi-

dências (Projeto de Lei nP 390/

87, de autoria do Sr. Governa -

dor dc Estado)

NO 10.104, que autoriza o Po-

der Executivo a permutar móvel

de propriedade do Estado com o
de Maria Bernadete Lacerda Maga-

lhães e irmãos, em Pocrane (Pro-
jeto de Lei n9 370/87, de auto-

ria do Sr. Governador do Estado).

PROPOCTAS DE EMENDA CONSTITUCIC
NA L

10/11/8]:

N9 5/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmo Braz, dando nova
redação ao § 2 9 do art. 85 da
Consti

t
uição do Estado.

17/11/87:
NO 6/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que acres
centa alínea ao § 42 do art.196

da Constituição do Estado.

25/11/87:

NQ 7/87, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Valente, que
sunrime o 22 do artigo 42 da

Consc tw neo do Estaco de Minas

uereis

PROCETOS DE RCSOLUÇAC:

4/11/87:
No 514/87, de autoria do Co-

missão de Fiscalização Financei
ra e Tomada de Contas, que dis:
põe sobre a sustução de contra-
tos de prestação de serviços

firmados entre a METRDBEL e a
-3RAP.

5/11/87:
No 520/87, de autoria do Sr.

Deputado Agostinho Valente, que
cede o Plenário da Assembléia La

gisiativa do Estado de Minas Ge

rais ao PT e ao P01, nos dias 7

e 8 e 14 e 15 de novembro de
1987.

o

12/11/87: 11/11/87:
NQ 10.102, que altera o va- NO 532/87, de autoria da Co-

lor da grafificação especial pre missão de Justiça, que aprova o
vista no art. 8 9 da Le 7 n°9.266, Convênio celebrado entre o Esta
de 18 de setembro de 1985, e dá do de Minas Gerais, através da

outras providências (Projeto de Secretaria de Estado da Seguran
Lei n° 409/8, de autoria do Sr. ça Pública, e o Município de São
Goveroador do Estado). João dei-Rei.



12/11/87:
NQ 538/87, de autoria da Co-

missão Parlamentar de Inquérito
para, no prazo de 40 dias, Apu-

rar a desativaço total ou par-

cial de atividaies exercidas por

empresas do Estado em concorrên

cia ou paralelismo com a inicia

tiva privada e seus reflexos se

bre seus servidores, que aprova
o relatório contendo as conclu

sões de referida Comissão. -

13/11/87:
NO 540/87, de autoria da Co-

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

cretaria de Estado de Indústria

e Comércio e a Associação Comer

cial e Industrial de Montes C1
ros.

N° 541/87, de autoria da Co-
miss.j de Justiça, que aprova o
Convênio n 0 339 celebrado entre

o Estado de MInas Gecais, atra-

vés da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social, e o Sin
dicato dos Trabalhadores Rurai

de Santa Cruz do Escalvado, com

sede em Santa Cruz do Escalvada

NQ 542/87, de auto:ia da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n 0 1/87 celabrado en-

tre a Secretaria de Estado de

Indústria e Comércio e a Associa-
ção Comercial e Industrial de

Patos de Minas.

N9 543/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n 0 324/87, celebrado

entre a Secretaria de Estado do

Trabaho e Ação Social e o Muni

cípio de Conceição do Pará. -

19/11/87:
N2 562/87, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o De-
partamoito Estadual de Telecrjmu

nicações de Minas Gerais e a

cola Técnica Landel Ltda. -

N9 563/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, qUe aprova o
Convênio celabrado entre o Esta

do de Minas Gerais, através d

SecretarLa de Estado de Agricul

tura e Pecuára, e a Associaçõ5

dos Pequenos Produtores Rurais

de Brás Pires, com sede no Muni

cípio de Brás Pires. -

N2 564/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-

cretaria de Estado do Abasteci-
meno, a Centrais de Abasteci-
manto de Minas Gerais S.A. -
CEASA-MG, e o Município de Mo-
riaé.

NO 565/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que autoriza
o Estado de Minas Gerais a cele

brar com a Caixa Econômica Fe-

deral - CEF, Termo Aditivo ao

convênio firmado com o extinto

BNH.

24/11/87:
NQ 580/87,de autoria da Co -

missão de Justiça, que aprova o

Convênio celebrado entre o Esta

do de Minas Gerais, através da

Secretaria de Estado de Agricul

tura e Pecuária, e a Fundação

Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário-RURPLMI

NAS.

N9 581/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Primeiro Termo Aditivo ao Ccnvê

nio celebrado entre o Estado cFe-

Minas Gerais, através daecre-

taria de Estado de Agricultura

e Pecuária, e a RURALMINAS Gama
Ltda., com interveniência da

Fundação Rural Mineira - Coloni

zação e Desenvolvimento Agrário

- RURALMINAS.

NQ 582187, de autoria da Co-
missão de Justiça, que autoriza
o Estado de Minas Gerais a cele

brar contrato de empréstimo com
a Caixa Econômica Federal, no

valor equivalonte, em cruzados,

a 38.000.000 (trinta e oito mi-

lhões) de Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs.

26/11/87
NQ 595/87, de autoria da Me-

sa da Assembléia, que altera os

parágrafos 2 9 e 59 do artigo

160 da Resolução n0 996, de 19

de novembro de 1971, que contém

o Regimento Interno da Assem-

bléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

NP 596/87, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Valente, que
altera a redação de artigo 31,

do item XI do artigo 57 e do §
1 9 do artifo 83; suprime o

do artigo 96 e acrescenta pa-

rágrafos ao artigo 29 da Resclu

ção n 0 996, de 19 de novembro d
1971, que contém o Regimento In

terno da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais.

N9 597/87, de autoria de Sr.
Deputado Agostinho Valente, que
suprime os § 1 2 e 20 do artigo
78 da Resolução n 0 996, de 19 de

novembro de 1971, que contém o
Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas

Gerais, substituindo-os por
igual número de parágrafos.

27/11/87:
NQ 599/87, de autoria da Co-

missão Preparatória dos Traba-
lhos Constituintes, que dispõe
sobre o Regimento Interno da IV

Assembléia Constituinte do Esta

do de Minas Gerais. -

30/11/87:
NQ 602/87, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Go-

verno de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado de Agri

cultura e Pecuária, e a Finan

ciadora de Estudos e Projetos.

NQ 603/87, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-

cretaria Especial do Meio Ambi-
ente e o Estado de Minas Gerai

através da Secretaria de Agri-

cultura e de seu árgão vincula-

do, o IEF.

NQ 604/87, de autoria ci a Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio n° 058/87, celeoradoen

tre o Programa Nacional de Irri

gação e o Estado de Minas Ge
r ai. s.

REQUERIMENTOS APROVADOS PELO

PLENRIO

13/11/87:
NQ 700/87. de autoria do Sr.

Deputado Luís Gambogi, formulan
do apelo aos Srs. Governador do

Estado e Diretor-Geral do DER,

para que adotem providências no

sentido do capeamento da BR-265,

rodovia federal sob jurisdição
estadual, no trecho Varginha -

Três Corações.

N2 706/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu-
lando apelo ao Sr. Diretor-Pre

sidente da CQPASA no sentido cre-

que sejam autorizadas providên-

cias com vistas à encampação do

serviço de abastecimento de

égua em Boa Vista, Distrito de

Nova Serrana.

N2 707/87, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifácio, formu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretários de Obras

Públ
i
cas e do Interior e Justi-

ça no sentido de serem determi-

nadas providências visando à

construção de novo edifício do

fórum, em Barbacena.

NO 710/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmo Braz, formulando

apelo ao Sr. Diretor-Geral do

DER-MG no sentido de se provi-
denciar a pavimentação asfálti-
ca no Município de Piraúba.

NQ 712/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmo Braz, formulando

apelo ao Sr. Presidente da
TELEMIG no sentido de se impian

tar o sistema DDD e de se provi
denciar a expansão telefônicae

Piraúba.

NQ 713/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmo Braz, formulando
apelo à Diretoria da Cia. Força

e Luz Cataguases-ecpoldina no

sentido de se provicenciar a ele

trificação de comunidades ru-

rais de Piraúha: Comunidade de

Graminha - Vargein Grande; Comu-

nidade dos drfãos; Cumunidadedo

Córrego Fundo e São Domingos

Comunidade da Volta da Ferradu-
ra e Paula Pires.

NO 714/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmo Braz, formulando
apelo ao Sr. Secretário de Esta

do da Educação no sentido de s
providenciar a reforma dos pré

dios das seguintes escolas esta

duais de Pircúba: Escola Estadu

al francisca Pereira Rodrigues,

Escola Estadual Lafayete Maurí-

cio Loes, Escola Estadual João
Gonçalves Vieira, Escola Estadu

cl Aurélio Bento Salgado. -

NQ 715/87, de autoria de Sr.
Deputado Elmo Braz, formulando
apelo ao Sr. Secretário de Esta
do de Esportes, Lazer e Turismo

no sentido de se construir uma

praça de esportes, com campo de

futebol, no Bairro Piraubinia
em Piraúba.

NO 717/87, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús, formular
do apelo aos Srs. Governador dc

Estado e Diretor-Geral de DER no

sentido de determinarem provi -
dências objetivando a criação e

instalação de Residência do DER
no Município de Prata.

NO 718187, de autoria do Sr.
Deputado Elmiro Nascimento,for
mulando apelo 80 Sr. Governador
do Estado e ao Presidente da
CARPE no sentido da construção

da Escola Estadual da Praça Ar-
thur Bernardes, de Carmo do Pa-
ranajba -

NO 719/87, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, ormu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Esta-

do de Agricultura e Pecuária no

sentido de que seja baixado de

creto regulamentando a _ei n

9.121, de 30 de dezembro de 1985.

NO 720/87, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, formu-
lando apelo à Era. Secretária

de Estado da Cultura e ao Sr.

Presidente da Fundação Clóvis

Salgado, por intermédio do Sr.

Governador do Estado no sentido
de se prestarem informações so-

bre a existência de planos ou

projetos que alterem a destina-

cão do espaço ocupado pelo Tea-

tro João Ceschiatti e o prazo

previsto para a efetivação des-
ses planos.

N2 721/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado, Secretário de Estado
dos Transportes e Diretor-Geral

do DER-MG no sentido de que se

providencie o recapeamento da

BR-491, no trecho que vai de Ai

fenas ao entroce.mento com a Ro-
dovia Arceburgo.

NQ 722/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carola, formu -
lando aelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do dos Transportes no sentido

que envidem esforços para a re-

forma e asfaltamento do trecho

rodoviário da 3R-65 MG/SP, que

fz a ligação Pratápolis-Cássia
-Capetinga,numa extensão de 15km.

NO 723/87, de autoria dc Sr.
Deputado Rubens Carda, fcrmu -

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Esta-

do do Interior e Justiça no sen
tido de estudarem a possltilicià

de de renstalaçoc da Comarca de
Monte Belo.

NP 724/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Carda, formu-

lando apelo aos Srs. Governador

do Estaco e Secretário de Esta-

do da Saúde no sentido de que de
terminem estudos para a criação

de um posto de saúde na cidade
de Juruala.

NO 725/87, de autoria da Sra
Deputada Maria Elvira, forruian
do apelo ao Sr. Governador d

Estado para que envide esforços

e determine providências no sen
tido de autorizar a criação d

um curso de especialização do
sistema Braille e do alfabeto

do surdo-mudo, com sede nesta Ca
pital.

NO 726/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lanna, solici-
tando informações ao Sr. Secre-

tário de Estado da Administra -

ção, por intermédio do Sr. Go-

vernador do Estado, acerca das

marcas, dos números das placas

e chassis dos veículos do Estado
que foram colocados fora de cir

culação e do local em que se e
contram, -

NO 727/87, de autoria do Sr.
Deputado Vítor Penido, formulan
do apelo aos Srs. Secretário de

Estado de Obras Públicas e Pre-

sidente da COPASA para que ado-

tem providências no sentido de
se fazer alterar a data de ven-

cimento das contas de água doMu
nicípio de Nova Lima para o pe
ríodc de 12 a 15 de cada mês.

NQ 728/87, de autoria do Sr.

Deputado Vítor Penido, formulan
do apelo aos Srs. Secretário cFe

Estado do Governo e Diretor do

Departamento Estadual de Teleco

municações - DETEL-MG, no senti

do de se autorizar a instalação

de uma torre repetidora ou ante

na parabólica para sinais de t

levisão no Bairro Morada da Sei
ra, em Sabará. -

NP 729/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo Resende, formu
!ando apelo ao Sr. Governadord
Estado no sentido de se libera-

rem recursos ao DAE, a fim de

que possa atender ao projeto de
telefonia rural, visando à ins-

talação de terminais telefôni-
cos nas comunidades de Sobradi-

nhc, Costa e Silva, Terra Bran-

ca, Usina dos Martins, Quilomb

gua Limpa e Bom Jardim,locali-
zadas na região de Triângulo Mi
neirci.

NO 730/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Maaalhães Alves,
formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado no sentido de s

conceder urna prorrogação de pra
zo, até o dia 31 de dezembro dã

te ano, aos funcionários do ma -
gistério que se encontram em ad
junção.

NP 731/87, de autoria do Sr.
Deputado Camilo Machado, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Diretor-Geral do

DER para que adotem providênci-
as no sentido do asfaltamento

da estrada que liga Iraí de Mi-
nas a Celso Bueno, no entronca-
mento da BR-365.

1F 732/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, fcrmu -
lonc opeJo ao Sr. Governador

1•

NO 716/87, de autoria do Sr.
Deputado João Bosco Martins,fcc
mulando apelo à direção do Ban-

' co Central no sentido de que os

Bancos sejam obrigados ao rece-
bimento de taxas e tarifas de

serviços públicos, independente
mente da condição de ccrrentis-

ta ou não de quem vai pagá-las.

À



do Estado no sentido de ser

prestado esclarecimento a esta

Casa e ao povo mineiro quanto

s razões que levam o Governo

dc Estado a veicular, nos meios

de comunicação falada e televi-

sionada, a avalanche de propa-

ganda que ora se vê estampada

em seus noticiários.

NO 733/87, de autoria do Sr.
Deputado Wellington de Castro
formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado de Esportes, La -

zer e Turismo de Minas Gerais a

fim de que se consiga a cessão,

junto à Companhia do Distrito
Industrial - CDI, de terreno e-

xistente no km 14 da BR-262.

NO 740/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu -

lando apelo aos Srs. Governador
do Estado, Secretário de Estado

da Fazenda e Presidente do Ban-

co do Estado  de Minas Gerais,no
sentido de viabilizarem a im-

plantação de uma agência do Ban

co do Estado de Minas Gerais n
Município de Grão-Mogol.

NO 766/87, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, formu -
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Presidente do

no sentido de que determinem

providências urgentes objetivan
do a instalação de um posto da-

quele órgão na cidade de Poço
Fundo.

NP 1.091/87, de autoria do
Sr. Deputado Amílcar Padovani
formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário d

Estado da Educação no sentido

de serem envidados esforços vi-
sando ao não-fechamento do tra-

dicional Colégio dos Jesuítas

dacidade de Juiz de Fora.

17/11/87:
NO 807/87, de autoria do Sr.

Deputado Péricles Pereira,for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de determi
nar a perfuração de poços arte-
sianos nos seguintes povoados:

Taboa e Córrego do Jacaré, nó

Município de Comercinho;Cárrego

da Onça e Santana, no Município

de Virgem da Lapa.

NO 809/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado, Secretário de Estado
de Ciência e Tecnologia e Secre
tário de Estado de Obras Públi

cas no sentido de se tomarem pr
vidências enérgicas para garan-

tir a perenidade e a qualidade

da águas do rio Verde Grande,
que banha as terras mais fér-
teis do Norte de Minas.

NO 812/87, dc autoria do Sr.
Deputado P2U1X) Fernando, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado, Presidente da Repú -

blica e Ministro da Previdência

e Assistência SociaJ no sentido

de procurarem uma fórmula para
beneficiar os aposentados que

ganham de um a três salários mi
nimcs.

NO 813/87, de autoria co Sr.

Deputado Jairo Magalhães Alves,

formulando apelo à Casa no sen-

tido de ser feita solicitação
ao DER para se prolongar até Vi

çcsa a linha de ônibus 1.205,Ex
presso Ipanova, a qual atualmen

te íaz o percursooe Ipatinga a
Conte Nova. Jon Mcnievacde.

No 814/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulindu ocelo a: ir. licretá

rio de estado na Laucapas no sen

tido de agilizar as obras do no
cola Estadual Dr. José de Griso
lia, no Bairro Madre Maria de J

sus, e da Escola Estadual Prcf.

Marciana Magalhães, no iairrc

Gabirooa, ambas em Itabira.

No 815/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
formulando apelc à TELEM1G no

sentido de que se faça a amplia

çãc do serviço telefônico do MU

nicípio de Itabira. -

No 816/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, formu -
landc apelo aos Srs. Ministro e
Secretário de Estado da Educa -
ção no sentido de determinarem

a inserção nos currícuics esco-

iares de matéria profilática co

bre os malefícios do tabagismU

e suas conseqbências.

NO 817/87, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, fcrma -
lando apelo aos Srs. Governacor

do Estado e Diretor-Geral do DER
no sentido de determinarem pro-

vidências objetivando o asfalta

mento da estrada que liga as ci

dades de Carmo do Cajuru a São

José do Salgado.

NO 819/87, de autoria dc Sr.

Deputado Ademir Lucas, fcrmulan
do apelo ao Sr. Secretário de Es

tado da Educação no sentido de

deteminar providências objeti -

vando a recuperação da Esco-

la Estadual Clovis Salgado, na

cidade de Calambau.

NO 821/87, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, formu-
lando apelo aos lis. Secretário

de Estado dos liansportes e Di-
retor-Geral do DER no sentido de

determinarem providências obje

tivando a ccntinuidade das obras

da MG-111, entre Santana de Me-

nhuaçu e Manhunqu, e dc asfalta

mento do eceo:: daquela via U
cidade de Simonésia.

N9 822/87, on autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,

formulando apelo o: Sr. Governa-

dor co Estado no sentido de que

determine providências objeti -

vendo a ccnstruçãc de casas pc-

pulares no Muncip i c de Itabira

NO 823/87, d o:rcrlo -Jr_, Sr.
Deputado Mauro Moraes. tormulan

do apela ocr dos. duoredirio de

Estado de Minas e Encha e Pre

sidente da hNIG, por intermé

dic do Sr. Governador do Estad

para que informe a Assembléia a

respeito da aquisição de avião
hirnctor "Kino Pir e de 3 heli-

cíprer os, no 1 íder Táxi Aéreo.

NO 826/87. de autoria do Sr.

Deputado Vítor Penido, formulan

co apelo aos lis. Governador do

Estado e Secretário de Estado da

Saúde no sentido de determina -
rem providências objetivando a

instalação de um posto de saúde

no Bairro Honério Bicalho,da ci

dade de Nova Lima.

NQ 827/87, de autoria do Sr.
Deputado José Ferraz, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Diretor-Geral do DER

no sentido «e determinarem pro-
vidências objetivando o asfalta

mento da estrada que liga as ci
dades de Jordânia a Almenara.

NQ 828/87, de autoria do Sr.
Deputado Camilo Machado, formu-
lando apelo aos Srs. Governador

do Estado e Presidente da TELEMIG

no sentido de determinarem pro-

vidências objetivando a instala

ço do sistema DDD no MunicípiU

de Don'i Joaquim,

NQ 829/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, formulan
do apelo aos Srs. Governador dU
Estado e Presidente da TELEMIG,

no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando a instala

ço de telefones rurais nas

calidades de Pimentas e Buticã
no Município de Campo Belo.

NQ 830/87, de autoria do Sr.
Deputado Elmiro Nascimento, for
mulando apelo ao Sr. President

da CARPE no sentido de determi-
nar providências objetivando a

ampliação da Escola Estadual de

19 grau de Pindaíbas, Município

de Patos de Minas.

NQ 831/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pereira, formu -
lando apelo aos Srs. Ministros
da Agricultura e da Fazenda e

Presidente do Banco Central no

sentido de determinarem provi -

dências objetivando a renegocia

ço dos contratos dos mutuários

do crédito rural, conforme pre-

visto na Resolução nQ 1.352, de
1 Q /7/87, do Banco Central.

NO 832/87, de autoria do Sr.
Deputado José Ferraz, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do

Estado e Secretário de Estado
de Obras Públicas no sentido de

autorizarem a construção demais
4 (quatro) andares no Edifício
Governador Mílton Campos (Fórum
Lafayete), nesta Capita]..

NO 834/87, de autoria do Sr.
Deputado Paulo César Guimarães,
formulando apelo ao Sr. Governa

do Estado no sentido de ser en-

viada a esta Casa menságem cape
ando projeto de lei que vise

criar Conselhos Regionais de En
torpecentes em nosso Estado.

NO 837187, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Hannas, formulan
do apelo ao Sr. Presidente do
Banco do Brasil no sentido de

viabilizar a instalação de agên
cia daquele Banco na cidade de
Tontjos

PROJETOS DE LEI:

4/11/87:

NO 512187, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que cria

a Delegacia Regional de Ensino

com sede na cidade de Leopoldi-
na, e dá outras providências
(com prazo de apreciação fixado

em 30 dias).

NO 513187, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a fazer

reversão, ao patrimônio de José
Maurício Maciel, de imóvel que

menciona (com prazo de aprecia-
ção fixado em 30 dias).

NO 515/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lanna, que de
clara de utilidade pública oGr
mio Recreativo Escola de Sam-

ba Acadêmicos da Vila Alvarenga,
com sede na cidade de Ponte No-
va.

NO 516/87, de autoria do Sr.
Deputado Armando Costa, que de-
clara de utilidade pública a Con

ferência Vicentina de Santo An-

tônio, com sede na cidade de
São Rornão.

5/11/87:
NO 517/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo César Guimarães
que declara de utilidade públi-

ca o Grêmio Recreativo e Escola

de Samba Unidos do Rebourgeon,

com sede na cidade de Itajubá.

NP 518/87, de a:jtoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira,que dis
põe sobre a regulamentação (de-
distribuição  de lotes ou casas

próprias às pessoas carentes do

Estado de Minas Gerais e dá ou-

tras providências.

NQ 519/87, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Hannas, que de-
clara de utilidade pública a As

sociação de Economistas Domésti

cos - Seção de Minas Gerais,com

sede na cidade de Viçosa.

6/11/87:
NO 521/87, de autoria do Sr.

Deputado José Belato, que decla
ra de utilidade pública a Loja

Maçônica Vital Brasil, com sede
na cidade de Campanha.

NO 522/87, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à Escola Estadual de

Coroaci, situada naqjele Municí

pio (Projeto de Lei n 2.06O/8

desarquivado a requerimento do
autor).

NO 523/87, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à Escola Estadual de
Foca de Procópios, no Município
de Coroaci.

NP 524/87, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá
denominação à Escola Estadual de
Encruzilhada, no Município de
Coroaci.

10/11/87:
NO 525/87, de autoria do Sr.

Deputado Agostinho Patrus, que
declara de utilidade pública a
Creche Comunitária Recanto Fe-

hz, com sede em Belo Horizonte.

NO 526/87, de autoria do Sr
Deputado Agostinho Patrus, que
declara de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Mora
dores do Bairro Itatiaia,com sU
de em Belo Horizonte.

N2 527/87, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, que de-
clara de utilidade pública a

Creche Comunitária Pequeno Ale-

xandre, com sede na Rua São João

da Lagoa, n° 380, Bairro Santa

Branca , nesta Capital.

NP 528/87, de a :jtoria do Sr.

Deputado João Lamego, qje decla
ra de utilidade pública a Corpo

ração Musical Nossa Senhora Au-

xiliadora, com sede em Coronel
Fabriciano.

NO 529/87, de ajtoria do Sr.
Deputado Ferraz Caldas, que de-
clara de utilidade pública o Blo

co Carnavalesco Os Girassóis

Grêmio Recreativo, com sede em

Santa Rita de Jacutinga.

NO 530/87, de autoria do Sr.
Deputado Bonifácio Mourão, que
declara de utilidade pública a

Creche Teresa de Calcutá de Go-

vernador Valadares, com sede em
Governador Valadares.

NO 531/87, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, qje dis-
põe sobre a aprova;ão, pela As-

sembléia Legislativa, de conces

são de licença para implantaçãU
e funrionamento de unidades in-

dustriais de produção de ácido
sulfúrico no Estado.

12/11/87:
NO 533/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo Pereira, que de-
clara de utilidade pública aSan

ta Casa de Misericórdia de Passa

Tempo, com sede na cidade dePas
sa Tempo.

NP 534/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,
que declara de utilidade públi-
ca a Comunidade de Base do Bair
ro de Lourdes, com sede em João
Monlevade.

1•

o

NO 811/87, de autoria do Sr.
Deputado Raimundo Albergaria
formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado para que determiJNO 734/8], de autoria do Sr.
Deputado Wellington de Castro ne providências objetivando o

formulando apelo ao Sr. Governa- asfaltamento do trecho que liga

dor do Estado no sentido da re- 
C Municioju de Raul Soares,pas

construção e pavimentação da es- sando por seus Distritos de Bi

trada que liga o Distrito de Pie cuíba e Vermelho Novo, à rodo-

dade do Paraopeba - Município d_e via Rio-Bahia.

Brumadinho - à BR-040, numa ex -
tensão de 9 km.
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N2 535/87, de autoria do Sr.
Deputado Jairo Magalhães Alves,

que declara de utilidade públi-
ca a Comunidade de Base do Bair

de Lourdes, com sede em João
P4onlevade.

N9 536/87, de autoria do Sr.

Deputado Jairo Magalhães Alves,

que declara de utilidade públi-

ca o Centro Social Lucíiia,com

sede em João Monlevade.

NQ 537/87, de autoria do Sr.

Deputado Milton Salies, que de-

clara de utilidade públicaaCre

che Comunitária Vovó Pdelina

com sede em Uberaba.

13/11/87:
N2 539/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que auto-

riza o Poder Executivo a fazer
a reversão de imóvel de proprie

dade do Estado ao Município d

Tapiraí.

N2 544/87, de autoria do Sr.

Deputado Raimundo Albergaria,
que declara de utilidade públi-

ca a Instituição Espírita de Ca

ridade Nosso Lar, com sede n

cidade de Mo-ites Claros.

N2 545/87, de autoria do Sr.

Deputado Mílton Cruz, que dis-

põe sobre a obrigatoriedade de
realização de exames laborato-

riais pa-a o diagnóstico da sfr

drome de imunodeficiência adqui

rida, da doença de Chagas, dC

sífilis e da hepatite B, em

dos osos estabelecimenos hemote-

rápicos do Estado, e dá outras

pro'-idênci as.

NO 546/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que cria
cargos de po'iminto efetivo no

Quadro Permanente do Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Tri-

bunal de Contas do Estado de Mi
nas Geras e dá outros prToviiêH

cias.

16/11/87:
NO 547/87, de autoria do Sr.

Deputado José Laviola, que de-
clara de utilidade pública a

Creche São Geraldo, com sede na

cidade de Con3eln3iro Penr.

N 548/87, de autoria do Sr.

Deputado José Laviola, que de-
clara de utilidade pública a

Igreja Evangélica Assembléia de

Deus, com sede em Mendes Piren

tel.

NO 549/87, de autoria do Sr.

Deputado Luís Garnb.gi, que au-
toriza o Poder Executivo a dis-

oor sobre benefírici fiscais

nas empresas de economia mista

e enLidades paraestatais do Es-

tado de Minas Gerais.

NQ 550/87, de autcio do Sr.

Deputado Ron-aldi Vasconcelios

qua declara de utilidade púnli-

ca o Lions Cluhe de Belo Hori-

zonte - Inconfi'lência, com sede

em Belo Horizoo5e.

N9 551/87, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vascooceilos

que declara de utilidade púhli-

ca o Império do Samba do T riân-

gulo, com sede em Ponte No-ri.

NO 552/87, de aunoria do Sr.

Deputado João Rosa, que altera
a denominação da Escola Esta-

dual Deolindo Daniel 'de Carva-
lho, no Município ia São José

do Alegre, para Escola Esta-

dual Maria Lina de Jesus.

17111187:

N9 553/87, de ait.oria do Sr.

Deputado José Biifário,	QuT
declara de utilidade púh'i'ra a
Creche Escola Santo Ontmnio, se
diada em Barbacena.

N° 554/87, de autorii do Sr.

Deputado José Laviola, que de-
clara de utilidade púhlic a

Editora Es íri:a e rird nnte

Viva, com sede em Belo Horioo-

te.

N9 555/87, de outrria do Sr.

Governador 1) Estalo, que auto

rzo o Pnd: Execui'o a con-

trair

,

 empr(sLimo junto ao Ban-

co do Brasil 5/A, para os fins

cuo menriona.

NO 556/87, de autoria do Sr.

Governador do Estad, pue auto-
riza o Pode: Executio a trans-

formar em divida fundada inter-
na operaçõer de crédito por an-
tecinatão de receta n,:amentá-

ria.

N° 557/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que auto-

riza o Poder Executivo a con-

trair empréstimo dastinado a

financiar Projeto de Saneamento

Rural.

N2 558/87, de autria do Sr.

Governador do Estado, que eleva

o limite pcevisto no art. 49 da

Lei n g 9.358, de 9 de dezembro

de 1986.

18/11/87:
NO 559/87, de autoria do Sr.

Deputado Paulo Araúja, que de-

clara de utilidade pública a
Associação Comercial e Indus-

trial de Contagea - ACIC, com

sede na cidade de Contage.i (ex-

Projeto de Lei nQ 2.708/86, de

sarquivado a requerimento do D

putado Ramundo Aloergaria). -

NO 560/87, de autoria do Sr.

Deputado José Belato, que dá a
denominação de Ana:dino Simões

de Alm:i'ia à Escola Estadia' do

Bairro doo Jacintos, com sede

Mjni:ípio de Paraisópolis.

NO 561/87, de autoria da Me-
sa da Asseoo1éia, que dispõe so
bre a fiscalização financeira

e orçaiientária do Estado pela

ssemoléio Legislativa.

22/11/8]:

N- 566/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que rea-

justo us valores dos simbolos e
níveis de vencimentos que men-

ciona do pesseol civil do Poder

Executivo (com prazo de aprecia
cão fixado em trinta dias).

N° 561/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que bis-
pie soore níveis de vencimentos

cru cursos cc Quadrc do Magisté

ric de que trata a Lei nQ 7.109

cor 13 de outubro de 1977, e dá
cutras prcvidôncias (com prazo

de apreciação f irado em 30 dias).

NP 568/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que dis-

põe soiro is crrgcs de provimen

to em comissão que especifica e

dá outras providências (com pra

zo de apreciação fixado em 3

dias).

NQ 569/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-

rizo o oder Executivo a reali-

sor operação de credito para

fins que menciona.

23/11/87:
NP 570/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconcellos

que declara de utilidade públi-

ca a Associação de Moradcres do

Conjunto Habitacional Helena An

tioff, com sede em Belo Hori-

zonte.

N° 571/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconcelios

que declaro de utilidade, públi-

ca a Associação Comunitária Dcc

portiva e Beneficente dos Bair-

ros Borba Gato, Borges,Vila Amé

lia Moreira, Jard im dos Borges

e Adjacências, com sede no Muni

cípic de Sabará

N2 572/87, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios,

que declara de utilidade públ i

-ca a Associação Comunitária

Bem-Estar do Bairro I Q de Outu-

bro e Outros, com sede no Muni-

cípio de Ibirité.

NQ 573/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconceilos,

que declara de utilidade públi-
ca o Asilo Padre Antônio Ribei-

ro Pinto - ARAR, com sede no Mu

nicípio de Rio Casca. -

NQ 574/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconcelios,

que declara de utilidade públi-
ca a Federação das Associações

do Município de Ibirité, com se
de em Ibirité.

NQ 575/87, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo vasconceilos,

que declara de utilidade públi-

ca o Real Atlético Clube, com se

de em Ponte Nova. -

NQ 577/87, de autoria do Sr.
Deputado José Belato, que dá a
denominação de Prof21 Maria da

Conceição à Escola Estadual da

Vila Santo Antônio, com sede na
cidade de Cambuí.

NQ 578/87, de autoria do Sr.
Deputado Chico Ferramenta, que
congela a remuneração global dos

Deputados à Assembléia Legisla-

tiva do Estado de Minas Geraiã

até que a IV Assembléia Consti-

tuinte do Estado de Minas Gerais

delibere sobre a matéria.

24/11/87:
NQ 579/87, de autoria do Sr.

Deputado Carlos Pereira,que pro
ibe a instalação de depósito de

lixo atômico ou de rejeitos ra-

dioativos no Estado de Minas Ge

rais e dá outras providências.

25/11/87:

NQ 583/87, de autoria do Sr.
Deputado Romeu Queiroz, que de-
clara de utilidade pública oGru

P0 de Danças e Cantos Folclóri-
cos Umbanda II, com sede em Ves
pasiano.

NQ 584187, de autoria do Sr.
Deputado Felipe Néri, que dá à
Escola Estadual Vargem Bonita,
de Amparo do Serra, a denomina-

ção de Escola Estadual Cantídio
Urcelino Guimarães.

N9 585/87, de autoria do Sr.

Deputado Adelino Dias, que dá a

denominação de Escola Estadual
Deraldino Ferreira Santos à Es-

cola Estadual de Raposa, de Ca-

cimbas, no Municípic de Monte

Azul.

NQ 586/87, de autoria do Sr.

Deputado João Rosa, que autori-

za o Poder Executivo a reverter

imóvel de propriedade do Estado

ao Município de Paraisópolis e

dá outras providências.

NQ 587/87, de autoria do Sr.

Deputado Dirceu Pereira, que de

clara de utilidade pública a As

sociação Beneficente do Excep-

cional Carente - ABEC, com sede

nesta Capital.

NQ 588/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que trans

forma a Secretaria de Estado d

Governo e Coordenação Política

em Gabinete Civil do Governador

do Estado, dispõe sobre a Asses

soria de Imprensa e Relações P

hlicas - AIRP, e dá outras pro

vidências (com prazo de aprecia

ção fixado em 30 dias). -

26/11/87:

No 589/87, de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lanna,que dis

põe sobre a obrigatoriedade d

especificação do objeto das con

corrências realizadas pelo DER

MG e dá outras providências.

NQ 590/87, de autoria do Sr.
Deputado Antônio Genaro , que
proíve fumarem recintos que

menciona e dá outras providên -
cias.

NQ 591/87, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcellos,

que dá a denominação de Alessan

dra Salum Cadar à primeira esc

la estadual a ser criada em Be-

lo Horizonte, a partir da data
da publicação desta lei.

No 592/87, de autoria do Sr.

Deputado Bonifácio Mourão, que
dá a denominação de Escola Esta

dual Prefeito Joaquim Pedro Nas

cimento à Escola Estadual de Go

vernador Valadares, localizacFã
na cidade de Governador Valada-
res.

NQ 593/87, de autoria do Sr.
Deputado Bonifácio Mourão, que
cá a denominação de Escola Esta
dual Dr. Raimundo Soares de Al

bergaria Filho ao Centro Inte-

rescolar de Governador Valada-
res, situado na cidade de Cover
nador Valadares.

NP 594/87, de autoria do Sr.

Deputado José Renato, que dá a

denominação de Engenheiro Otací

lio Barbosa de Souza à Rodovia

MG-353, no trecho Juiz de Fora-

Coronel Pacheco-Rio Novo.

NQ 598/87, de autoria do Sr.

Deputado Luís Gambogi, que dá a

denominação de Roque Luiz de An

drade ao trecho de acesso da ci

dade de Bom Repouso BR-381.

27/11/87:

NQ 600/87, de autoria da Co-

missão de Assuntos Municipais e

Planejamentos Regionais, que al

tera o topônimo do Município de

Cassiterita.

NQ 601/87, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que cria

Delegacia Regional de Ensino com

sede na cidade de Pouso Alegre.

30/11/87:
NQ 605 87, de autoria do Sr.

Deputado Eduardo Ottoni, que de

clara de utilidade pública a S

ciedade Civil Casa de Juscelino,
da 'cidade de Diamantina.

NQ 606/87, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, que de
clara de utilidade pública a A

sociação dos Moradores e Amigo

de Nélson de Sena, de São João
Evangelista.

No 607/87, de autoria do Sr.
Deputado Ninico Resende, que de
clara de utilidade pública a Lo

ia MaçOnica ãguia das Alterosa
nQ 197, desta Capital.

REQUERIMENTOS NUMERADOS:

4/11/87:

M° 1.138/87,de autoria do Sr.

Deputado Sérgio Emílio,formulan

do apelo ao Sr. Ministro da Agri

cultura, ao Sr. SecretáriodeE

tado de Ciência, Tecnologia e

Meio Ambiente e ao Sr. Superin-
tendente da SUDEPE em Minas Ge-

rais, no sentido de que se to-

mem providências urgentes e enér

gicas para proibição da pesca
profissional no Vale do Rio São
Francisco.

N2 1.139/87,de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, formu-

lando apelo ao Sr. Secretário de

Estado da Saúde para que desti-

ne imediatamente uma ambulância

ao posto de saúde dos cunjuntos
Cristina e Palmital, do Municí-
pio de Santa Luzia.

N9 1.140/87,de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, formu-
laudo apelo ao Sr. Presidente

(10	NQ 576/87, de autoria do Sr.
Deputado Raimundo Albergaria

que declara de utilidade públi-
ca a Tenda Espírita Umbandista

Pai Xangô, com sede na cidade de
Almenara.
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CEMIG para que determine a ilu-
minação da BR-040, do "Shopping
Center" até o trevo com a BR-
262, no Bairro Olhos D'água,nes
te Caita1.

N2 1.141/87,de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, formu-
lando apelo ao Sr. Presidente da
TE2EMIG no sentido de que se-
jan instalados mais telefones p6
blicos e criadas mais linhas p
ra os conjuntos Cristina e Pai-
mital, do Município de Santa Lu
zi a.

N9 1.142/87,de autoria do St
Deputado Ninico Resende, formu-
lando apelo aos Srs. Gove;nador
do Estado e Diretor-Geral do DER
no sentido de que determinem
providênrias objetivando a pavi
mentação asfáltica do trecho que
liga a BR-354 à localidade de
Garças de Minas, Município de
Iguatama, numa extensão de apro
ximadamente 2 km.	 -

N2 1.143/87,de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, formu-
lando apelo ao Sr. Governador do
Estado para que adote providên
:ias no sentido de regulaiientar
a implantação do Conselho de Con
tas dos Municípios, autorizada
pela Emenda Constitucional nQ
6/76.

NQ 1.144/87,de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcellos
formulando apelo aos Srs. Gover
nado; do Estado e Secretário cFe
Estado da Saúde, no sentido de
que determinem pcovidências ob-
jetivando a criação de um Cen-
tro Regional de Saúde no Municí
pio de Ituiutaba.	 -

N2 1.145/87,de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconceilos
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de qu
determine a adoção de medidas
visindri isentar o motorista de
táxi dD paganento do 1CM relati
vo às operações envolvendo aqui
sição de veículos automotore
destinados à prestação de servi
ços de aiuguel (táxi).

N9 1.146/87,de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, for
mulando apelo aos Srs. Presi
dente da República,Ministro das
T elecomunicações e	Presidente
da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telerafos - EBCT, no
sentido da criação de uma Zona
Postal, com sede em Patos de Mi
nas, na Diretoria Regional	d
Uberaba.

N 1.147/87, de ajtoria do
Sr. Deputado Agostinho Patrus,
formulando apelo aos Srs. Dire
tor-Geral do DER e Diretor da
Administração de Estádios do
Estado de MC - ADEMG, no senti
do de viabilizarem a redução
do preço cobrado para estacio
namento de veículos no Minei
rão e na Estação Rodoviária.

NQ 1 148/87, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo ao Sr.Governador
do Estado no sentido de deter-
minar providências objetivando
a reforma do prédio do hospi -
tal do Sanatório Santa Fé, no
t . unicípio de Três Corações.

N2 1.149/87, de autoria do
Cr. Deputado Jorge Gibran, for-
mulando apelo ao Sr. Governa -
dor do Estado no sentido de de
terminar providências objeti -
vando a liberação de recursos
estaduais para a construção do
"Museu Pelé" no Município de
Três Corações

N Q 1.150/87, de BJtoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for
mula-ido apelo aos Srs. Governa
dor do Estado, Secretário	d
Estado da Agricultura e Presi-
dente do Instituto Estadual de
Florestas -IEF no sentido de
que se determinem providências
visando à implantação de um
horto florestal na Fazenda Co
munitária da Colônia Santa Fé7
localizada no	Município de
Três Corações.

5/11/87:
N9 1.151/87, de autoria da

Sr Deputada Maria Elvira, for
mulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no	sentido de
que determine providênrias ob-
jetivando a criação de centros
de assistência integral à saú
de da mulher,com o; objetivos
que menciona.

NQ 1.152/87, de autoria do
Sr. Deputado José Maria Pintq for
mulando apelo aos Srs. Governa--
dor do Estado, Secretário de Es
tado do Governo e Coordenação
Política e Diretor-Geral do Ins
tituto de Previdên:ia dos Servi
dores do Estado de Minas Gerais
-IPSEMC, no sentido da realiza-
ção de seleção interina para re-
g'ilarizar a situação dos enfer-
meiros do Hospital da Previdên-
cia portadores de diploma de
curso superior e que se encon-
tram em desvio de função.

NQ 1.153/87, de autoria	do

Sr. Deputado Ronaldo Vasconcel-
los, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado, Secretá -
rio de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER, no senti-
do de que adotem as necessárias
providências para a pavimenta -
çã asfáltica da estrada munici
pal que liga Ituiutaba à	BR -
497.

MQ 1.154/87, de autoria do
Sr. Deputado Raul Messias,for-
mulando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Cegurança Pública
no sentido de que determine a i
mediata apuração das responsabi
lidades e circunstâncias que r
sultaran na morte do trabalha
dor rural Ademir Teodoro Reis
ocorrida em 28/10/87, em Tarumi
rim.

N2 1 155/87, de autoria	do
Sr. Deputado Sebastião F-Ielvéciq
formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DER no sentido de
se estudar a possibilidade da
construção de um túnel para pe-
destres unindo o centro da cida
de de Ressaquinha às margens ora
BR-040.

N 2 1 156/87, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo aos Srs. Presi
dente da Assembléia Nacional
Constituinte, Líder do PMDB, Re
lator do Projeto de Constitui -
ção e Presidente da Comissão de
Sistematização, no sentido de
que sejam inseridos no capítulo
da Educação do texto constit'u -
cional os tópicos que menciona.

N O 1.157/87, de autoria	do
Sr. Deputado Paulo Pereira, for
mulando apelo ao Sr.	Ministro
da Agricultura no sentido	de
que seja criada a Campanha Na -
cional de Combate ao Cupim,	a
ser promovida	pelo Ministério
da Agricultura.

N9 1.158/87, de ajtoria	do
Sr. Deputado Nelinho Rezende
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado para que determi-
ne estudos objetivando a refor-
mula;ão da atual Secretaria Es-
tadual de Esportes, Lazer e Tu-
rismo no sentido de se separa -
rem todas as atividades do des-
porto mineiro que nela atualmen
te são desenvolvidas.

1.159/87, de autoria	do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando anelo ao Sr. Secret
rio de Estado da Segurança P6 -
blica no sentido de determinar
providências objetivando averi-
guar ato de intimidação pratica

do pelo Sargento-PM Silas José
do Nascimento, Comandante do
Destacamento da PM de Passa-Vin
te, contra trabalhadores, o Di-
retório Municipal do PT e	sua
Executiva naquela cidade.

6/11/87:
N 1.160/87, de autoria do

Sr. Deputado Sebastião I-Ie1véci
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Secretário cFe
Estado da Educação e Secretária
de Estado da Cultura, no senti-
do da verificação da possibili
dade de se construir uma sede-
própria para o Conservatório Es
tadual de Música Haidée França
Americano, da cidade de Juiz de
Fora.

NQ 1.161/87, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvécio,
formulando apelo ao Sr. Dire -
tor-Geral do DER no sentido da

, verifica;ão da possibilidade de
se construir uma passagem para
pedestres na ponte sobre o Rio
Paraibuna, que corta a cidade
de Juiz de Fora, na região da
Bairro Barão da Retiro.

M2 1.162/87, de autoria do
Sr. DeptadoSebastio Helvécio,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário de
Estado dos Transportes no senti
do de verificarem a possibilida
de implantação da Central de In
formações de Fretes no Municí -
pio de Juiz de Fora.

N2 1.163/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Diretor-Ge -

I
ral do DER no sentido da inclu-
são das obras de asfaltamento
do trecho rodoviário que liga a
cidade de Cambuquira ao povoado
deCongonhai, numa extensão apro
ximda de 5km, no Programa de A
cessos do Governo Newton Cardo-
so.

M 1.164/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
landi apelo ao Sr. Diretor-Ge -
ral do DER no sentido da inclu-
são das obras de asfalta-nento
do trecho rodoviário que inter-
liga a cidade de Campanha e os
Povoados de Campo Grande e de
Ressaca, numa extensão aproxima
da de 10 km, no Programa de A-
cessos do Governo Newton Cardo-
so.

N9 1.165/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Diretor- Ge-
ral d'j DER no sentido da inclu-
São das obras de	asfaltamento

do trecho rodoviário que liga a
cidade de São Gonçalo do Sapu -
caí ao povoado de Agia Compri -
da, numa extensão aproximada de
5km, no Programa de Acessos do
Governo Newton Cardoso.

NQ 1.166187, de autorim do
Sr. 'Deputado Sérgio Emílio, for
mulando apelo ao Sr. Governado—r
do Estado no sentido da isenção
da taxa de 1CM na aquisição de
táxis a álcool, novos, a exen -
p10 do que fez o Governo Fede -
ral com relação ao IPI.

NQ 1.167/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Governado
do Estado no sentido de inter-
vir junto aos Srs. Presidente
da República, Ministro de Esta-
do da Indústria e do Comércio,
Ministro de Estado do Planeja-
mento e Ministro de Estado da
Fazenda no sentido de que,na ci
dade de Montes Claros,seja iii
plantada uma zona de livre co
mercialização e serviços propos
ta pelo Governo Federal para
região inserida no Polígono das
Secas.

NQ 1.168/87 de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-

	

dor do Estado e Presidente	da
TELEMIG no sentido de que seja
instalado um posto	telefônico
no Distrito de Laranjão, Municí
pio de Juramento.	 -

N2 1.169/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mula-ido apelo aos Srs. Governa-

	

dor do Estado e Secretário	de

	

Estado da Saúde no sentida	de
se determinar a construção de
um Posto de Saúde no Distrito
de Boqueirão, Município de

NQ 1.170/87, de aitoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governar

	

dor do Estado e Secretário	de

	

Estado da Saúde no sentido	de
se determinar a construção e
instalação de um posto de saúde
no Povoado de Fonseca, Municí -
pio de Coração de Jesus.

N2 1.171/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tada da Educação e Secretári
de Estado de Obras Públicas, no
sentido de autorizar a amplia -
ção da Escola Estadual José Pa-

trício da Silveira, no Distrito
de Caçarema, Município de Capi-
tão Eneas.

NP 1.172/87, de autoria da
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Presidente
da CARPE no sentido de que seja
determinada a construção e ins-
talação de uma escola	de	1
Grau no povoado de Fonseca,Dis-
trito de Alvação, Município de
Coração de Jesus.

1EI/11/87:
NP 1.173/87, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martin;
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Saúde no senti
do de que verifique a possibili
dade de sua pasta firmar con
vênio com a Sociedade Irmãos da
Criança - SICRP, a fim de pres-
tar assistência médica e odonto
lógica às crianças daquela enti
dade.

NQ 1.174/87, de a:jto;ia do
Sr. Deputado Paulo Pereira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de que seja autorizada a amplia
çãa do prédio onde funciona
Escola Estadual José Domingos
Camargos, no Município de Serra
da Saudade.

N2 1.175/87, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Pereira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educa;ão no sentido
de que seja autorizada a refor-
me e ampliação do prédio onde
funciona a Escola Estadual Egí-
dio Benício de Abreu, no Munici
pio de Bom Despacho.

NQ 1.176/87, de autoria do
Sr. 03utaio Pa10 Freira, formulan-
do apelo aos Srs. Governador do
Estado e Secretário de Estado
da Educação no sentido de que
se viabilize a implantação do
ensino de 2° grau na Escola Es-
tadual Ciquinha Soares, no Muni
cípio de Bom Despacho.

N P 1.177/87, de autoria do
Sr.Deputado Paulo Pereira, for-
mulando apelo ao Sr. Diretor-Ge
ral do DER no sentido de que s
determine maior rigor na fisca-
lização dos ônibus das empresas
que servem a região da Vale do
Jequitinhonha.

	

N° 1.178/87, de autoria	do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
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mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educa;ão e President

da CARPE, no sentido de que seja

determinada a construção de que

tro salas de aula na Escola Es-

tadual Mestra Bila, em Brasília
de Minas.

NO 1.179/87, de autoria dc
Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulandij apelo aos Srs. Governa--

dor do Estado, Secretário de Es

tado da Segurança Pública, Co -

mandante-Gera], da Polícia Mili-

 

tar do Estado e Presidente do
Instituto Estadual de Flores-

tas, no sentido de destinar uma
viatura à Polícia Florestal de

Grão-Mogo1.

N° 1.180/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira

formulando apelo aos. Srs.Gover

nador do Estado, Secretário cFe

Estado de Obras Públicas e Pre-
sidente da Companhia de Sanea -

mento de Minas Gerais - COPASA,

no sentido de se determinar a

perfuração de um poço artesiano

na Comunidade de Riachão/Tiriri

cá, Município de Itacarambi. -

 

NO 1.lBl/87, de autoria do

Sr. Deputado f-\nderson Adauto

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado, Secretário d

Estado dos Transportes e Dire -
tor-Geral do DER, para que ado-

tem providências no sentido da

ligação asfáltica de Campina

Verde e São Francisco de Sales.

 

NO 1.182/87, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto

'o'mulando apelo ao Si. Chefe

J3 62 Distrito Rodoviário dc De

ca:tanento Nacional de Estradas

de Rodagem - DNER, a fim de que

sejam adotadas providências ur-

gentes visando ao recapeamento

do asfalto da BR-050, entre Ube

raba e o Km-120, nas proximida-

des do Posto Cinqentão.

 

N° 1.183/87, de autoria do

Sr. Deputado Anderson Adauto

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Diretor-Geral

do DER, no sentido de determina

rem as proviiências necessária

à restaura;ão da BR-050,d3 Km

zero ao Km 69, no trecho Uber -

 

lândia-Araguari-Fronteira de

Goiás.

 

NO 1.184/87, de autoria do

Sr. Deputado Anderson Adauto

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário cFe
Estado dos Transpo:tes no senti
do de que sejam determinada

providências visando à criação

de uma linha de ônibus interli-

gando as cidades de Iturama e

Belo Horizonte, passando por

São Francisco de Sales, Itapagi

pe, Frutal e Conceição das Ala-

goas.

NQ 1.1851B7, de autoria do
Sr. [kitat Míltcn Cruz, formulando a-
pelo aos Srs. Presidente da Re-

pública e Ministro da Fazenda

no sentido da liberação de re -

cursos para minorar a crise em

que vivem os agricultores e pe-

c'jaristas da Região do Polígono

das Secas, no Norte de Minas Ge

rais.

NO 1.186/87, de autoria do

Sr. Deputado José Duarte, formu

lando apelo ao Sr. Superinten T

dente da COPAM no sentido de

não liberar a instalação de fá-

bricas de ácido sulfúrico até

a aprova;ã :o do projeto de sua

autoria que dispõe sobre a con-

cessão de licença pare a impian

tação e funciona.eento de unida-

des industriais do referido pio

doto químico. -

12/11/87:
N ! 1.187187, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for

mulando apelo aos Srs. Go,ernaT

dor do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG visando à equiparação

salarial, em nível de engenha -

ria, entre os servidores daque-

le Departamento e os das demais

autarqjias e empresas de econo-

mia mista do Estado, como forma

de se corrigir a defasagem que

tanto prejudica àqueles profis-
sionais.

NO 1.188/87, de autoria do

Sr. Deputado Samir Tanrs, for-

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es

tado de Segurança Pública e Co-
mandante da Polícia Militar no

sentido do fortalecimento e do

reaparelhamento da Polícia Ci-

vil e Militar de Itulutaba.

NO 1.189/87, de autoria do

Sr. Deputado Samir Tanrns, for-

muaindo anelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado de Ciência e Tecnologia

no sentido de determinarem a im

plentação de um laboratório crõ

Centro Tecnológico de Minas Ge-

rais - CETEC - em Ituiutaba.

NO 1.190/87, de autoria do

Sr. Deputado Dirceu Pereira,for

mulando apelo ao Sr. Secretário
de estado da Saúde no sentido de
determinar uma melhor fiscaliza

ção das firmas especializadas em

abreugrafia.

1.191/87, de autoria do

Sr. Deputado Jorge Gibram, for-

mulando apelo aos Srs. Presiden

te da República, Presidente crã

Assembléia Nacional Constituin-

te e Ministro da Previdência So

cial, no sentido de determina T
rem providências objetivando o

estabelecimento de valores para
aposentadorias e pensões que

assegurem aos beneficiários do

Instituto Nacional d Previdên-
cia Social o mínimo necessário

a uma vida digna.

13/11/87:
NO 1.192/87, de autoria do

Sr. Deputado Paulo Pereira, for

mula:ndo apelo aos Srs. Diretor-

Geral e Diretor Técnico do DAE-

MG no sentido de que seja insta

lado, com a possível urgência

um posto de serviço telefônico
interurbano no Distrito de Sil

vano (Folhados), Município che-
Patrocinio.

N2 1.193/87, de autoria do

Sr. Deputado Paulo Pereira, for

mulando apelo aos Srs. GovecnaT

dor do Estado, Diretor-Geral e
Diretor Técnico do DAE-MG, no

sentido de que seja concluída a

instalação de um posto de servi-

ço telefônico interurbano em

Santo Antônio do Retiro, Municí

pio de Rio Pardo de Minas. -

NO 1.194/87, de autoria do

Sr. Deputado Paulo César Guima-

rães, formulando apelo aos Srs.

Governador do Estado, Secretá-

rio de Estado de Assuntos Muni-
cipais e Presidente da Caixa
Econômica do Estado de Ainas Ge

rais no sentido de que adotem

providências para a liberação

de casas populares construídas
no Jardim das Colinas, no Muni-

cípio de Itajubá.

NO 1.195/87, de autoria do

Sr. Deputado Raul Messias, for-

mulendo apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

que determinem ao Conselho Esta

dual de Educação a inclusão da

disciplina Filosofia no elenco

das matérias que comporão a par

te diversificada dos currículos
do Curso de Magistécio e demais

cursos do 2 9 grau.

NO 1.196/87, de autoria do

Sr. Deputado Geraldo Rezende

formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e ao Diretor-Ge
ral do IPSEMG no sentido de que

o funcionário público aposenta-

do fique isento da contribuição
mensal àquele Instituto,continu

ando, entretanto, com direita

aos benefícios oferecidos aos
demais associados do IPSEMO.

NO 1.197/87, de autoria do

Sr. Deputado José Ferraz, formu

lando apelo ao Sr. Governador d5
Estado no sentido de que se au-

torize o Banco do Estado ue

nas GeraisGerais a criar um posto de

avançado daquela instituição fi-

nanceira, na cidade de Bandeira

NQ 1.198187, de autoria do

Sr. Deputado José Ferraz, formu

lendo apelo au Sr. Govenadordd

Estado no sentido de autorizar

a criação de um posto avançado

do Banco do Estado de Minas Ge-

rais - BEMGE, na cidade de San-

ta Maria do Salto.

'
NO 1.199/87, de autoria do

Sr. Deputado Paulo César Guima-

rães, focmulando apelo aos Srs.

Ministro da Educação e Secretá-

rio de Estado da Educação no sen

tido de se incluírem nos currF

culos dos cursos de 12 e 2

graus tópicos esclarecendo so-

bre os efeitos danosos à saúde

do se,- humano advindos do con-

sumo de entorpecentes.

16/11/87:

N2 1.200/87, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for

mulando apelo aos Srs. Gove
r
na-

dor do Estado e Secretário de

Estado do Interior e Justiça no

sentido de que sejam determina-

das prjvidêncas visando implan

,
tar escritórios de Defensorfi

Pública nas cidades de Baepen-

di e Conceição do Rio Verde.

N° 1.201/87, de autoria do
Sr. Deputado Kemil Kumaira, for

mulando apelo acS Srs. Governa-

dor do Estado e rresjjçnte da

TELFMIG no senidc de se autor]
zar a imp],antaçâc, no Município
de Jordânia, do sistema DOO.

NO 1.202/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Presidente

da CARPE no sentido de que seja

determinada a execução das obras

de reforma e ampliação da Esco-
la Estadual do Distrito de San-
to Antônio da Boa Vista, no Mu-
nicípio de São João da Ponte,já
Previstas no Plano de Expansão
do corren-e ano.

NQ 1.203/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira, for

muiando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

se determinar a implantação de

uma escola estadual de 1 2 grau

no Município de Engenheiro Na-

varro.

N° 1.204/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. GovenaJ

dor do Estado, Secretário de

Estado da Educação e Presidente

da CARPE no sentido de que seja

determinada a execução das obras

de reforma e ampliação da Esco-

la Est-aduul Antoni:o Soares de

Sá, localizada nc Município de

Bocaiúva.

N P 1.205/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira, for

mulando apelo aos Srs. Governa_

dor do Estado, Secretário de Es

tado da Educação e Presidente di
CARPE no sentido de que se agi-

lizar a construção de prédio pá
ia a Escola Estadual Professora

Filomena Fialho, noMunicípiode

São João da Ponte, aprovada pe-

la Resolução n 9 5.902/86 e au-
torizada à CARPE, conforme pu-

blicação no "Minas Gerais" de

14/2/86.

NO 1.206/87, de autoria do

Sr. Deputado Bonifácio Mourão

formulando apelo aos Srs. Minis

tro da Justiça e Presidente d'o

Conselho da Justiça Federal no

sentido de que determinem provi

dências objetivando a instala T
ção, no Município de Governador

Valadares, de uma Vara da Justi

ça Fedecal - Seção Judiciária de

Minas Gerais.

NO 1-207187, de autoria do

Sr. Deputado Anderson Adauto

formulando apelo aos Srs. Gover

nador d'o Estado e Diretor-Geral

do ONER no sentido de que sejam

tomadas providências pare a ins

taiação de uma placa ind,cativa

da entrada da cidade de Santa
Vitória, no trevo da BR-365,que
dá acesso à referida cidade.

NQ 1.208/87, de autoria do
Sr. Deputado Arnílcar Padovani

formulando anelo ao Sr. Governa

dor do Estado no sentido de 7
através da Secretaria de Estado

da Educação, prestar informações
sobre os critérios legais e/ou
regulanenLadores que norteiam

os diversos Institutos Estadu-
ais de Educação - antigas Esco-
las Normais - no que tange os

reqiisitos básicos par-a ingres-

so e adnissão em seus cursos.

17/11/87:
NO 1.209/87, de autoria do

Sr. Depjtado Bernardo Rubinger,

formulando anelo aos Srs. Gover

nadoi dí) Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de
que tomem prrvidências objeti-

vando a constrição de uma sala

de aula, urna sala para secreta-
ria, urna sala para laboratório,

urna instalação sanitária,urn de-

pósito para merenda escolar e

de uma sala para prfessores na

Escola Estadual Monsenhor Fleurj

Curado, da cdade de Corofnandel

NO 1.210187, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e SecreLário de
Estado da Educação, no sentido

de serem adotadas providências

para a c'cnstr'ção de três salas

de aula, uma sala para professo

res , urna para especialistas di
educação, una ocre reuniães,uma

instalação sanitária e um depó-

sito para merenda escolar, bem

como a c'ornplernenLação de quadra

poliesportiva, na Escola Estadu

al José Emilio de Aguiar, da ci

dade de Cororna-idel. -

N° 1.211/87, de autoria do

Sr. Deputado Domin3o5 Lanna,for

mulandc apelo ao Sr. SecretárLi

de Estadc da Segurança Pública

no sentido de que seja instala-

do um po ,3ti policial em local
que atenda aos Bairros Tirol,

Jardim Barreiro, Itaipu, Mari-

lândia, Jatobá, Regina, Lindéi

OlarIa e Vale do Jatobá, nesta

Capital.

NO 1.212187, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião 1-lelvéciq

formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado da Saúde no senti

do de se verificar a possibiliT

dade de primover esforços cara

a locação de um tornógrafo compu

tadorzado na cidade de Juiz dé'
ora, a ser instalado nas clepen

dências do Hospital Universit
rio da Universidade Federal de

Juiz de Fora.

NO 1.713/87, de autoria :do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq,
forn,jlandc coem a: Sr. Secretá

rio de Estado da Educação no se
tido de se verificar a possibiT

lidade de se ultimarem esforços
pie permitem a ampliação da Es-
cola Estadual  Capitão Antônio
Pinto de Miranda, da cidade de

Tocantins, em regime de pi'iori-
dado, pare p ino de atendimento

1
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ao Plano de Expansão Escolar em
1988.

N2 1.214/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governar

dor do Estado, Presidente da Re

pública e Ministro das Minas

Energia, no sentido de que se-

iam tomadas pr ividências que im
peçam a inclusãi do Norte de Mi

nas, especifica:iente do Municí

pio de Montes Claros, na rala-

ção das áreas específicas sele-
cionadas pela Comissão Nacional
de Energia Nuclear - CNEN, para

servirem de depá'itos definiti-

vos do lixo atômico, de baixa e

média atividades, produzido no
País.

N2 1.215/87, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governar

dor do Estado e Secretário de

Estado de Indústria e Comércio

no sentido de se detecminar a

construção de um pavilhão para

feiras industriais, em Belo Ho-
rizonte.

NP 1.216/87, de autoria do

Sr. Deputado Dirceu Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa—~

dor do Estado e Superintendente

de Comunicação Social do Gover-

no no sentido de que dêem prefe
rência aos artistas mineiros que
atuem em nossos palcos em qual-

quer publicidade do Governo.

N9 1.217187, de autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apeio aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado da Educação para que se
construa o prédio da Escola Es-
tadual Marechal Deodoro, em Ja-
naúba.

18/11/87:

N2 1.218/87, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Reaide,for
m jla -113 aoelo aos Srs. Governar

dor do Estado e Secretário de

Estado de Segurança Pública no
sentido de dotarem a Delegacia

de Polícia de Candeias de uma
viatura, pra que a referida re

Partição policial possa :umpri
com eficiência as importantes

funções que lhe são acometidas.

N2 1.219/87, de autoria do

Sr. Deputado Sebatião Helvéciq

formulando apelo ao Sr. Secret

rio de Estado de Agricultura e

Pecuária no sentido da verifica

ção da possibilidade de se ins
talar um escritório do IES\ na
cidade de focantins.

N2 1.220/87, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo aoSr. Diretor-Geral

do DE-MG no sentido da inclu-

são das obras do asfaltamento

do trecho rodoviário que liga a

cidade de Córrego do Bom Jesus

e o povoado de Campo dos Rapo-
sos, numa extensão aproximada
de 5 km, no Programa de Acessos

do Governo Newton Cardoso.

N2 1.221/87, de ajtoria dc
3r. Deputado José Se-lato, formu
lando apelo ao Sr.Seoretário iô
Estado de Assuntos Municipais no

sentido de promover gestões jun

to às autoridades competente

objetivando a imediata constru
ção de um prédio destinado

instalação de um posto de saúde

no Distrito de Ponte Segura, Mu
nicípio de Caruí.

N2 1.222/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo aoDiretor-Ge-al cFo
DPE-MG no sentido de que seja

implantado, com urgência, o Eis

tema de Discagem Direta à Dis

tância - DDD, no Distrito de San
to Antônio do Itaim, Município

de Cachoeira de Minas, conforme
Convênio nQ 377 - Fase 4.

NQ 1.223/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Diretor-Geral d3
D4E-MG no sentido de que seja

implantado, com urgência, o Eis
tema de Discagem Direta à Di

tância - DDD, no Districo d
Paioiinho, Município de Poço
Fundo, conforme Convênio n 546/
86 - Fase 4

N2 1.224/87, de autoria dc

Sr. Deputado José Boniácio 14OU
rão, formulando ape1 aos Era.

Governador do Estaco, -residen-
te da Repúõlica, Ministro das

Minas e Energia e Presidente da

Comissão Nacional de Energia u

clear - CNEN, para que aearn t

madas providências n sentido

de se impedir a inclusão de Go-

vernador Vaiadores e demais ci

dads do Vale do Rio Doce e ta

bém do Vale do Jequitinhonha eF

tre as regiões adequadas para d

pósito de lixo atômico produzi_-
do no País, conforme seleção fei
ta pelo CNEN. -

N2 1.225/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Peraira,for

mulando apelo aos Srs. Governa__

dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Presidente da
CARPE no sentido de que seja de

terminada a execução das obra
de reforma e ampliação da Esco-
la Estadjal de Distrito de Ibi-

racatu localizada no Município
de Varzelândja.

N! 1.226/87, de autoria do
Sr. Deputd Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa__

dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação ePresidentedã

CARPE no sentido de que seja de
terminada a execução das obras

de reforma e ampliação da Esco-

la Estadual de Vista Alegre, lo
calizada no Município de Claro
dos Poções.

NQ 1-227/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governar

dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretor_~

Geral do DER no sentido de que

se determine a elaboração de pro

jetos visando à construção dõ

uma ponte sobre o rio Jequiti-

nhonha, nas proximidades do Dis

trito de Caçaratiba, Município
de Turmalina.

N9 1.228/87, de autoria do
Sr. Deputado Kemil Kivaira,or-

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da

TELEMIG no sentido de se insta-

lar o sistema DDD no Município
de Caraí.

N° 1.229/87, de autoria do
Sr. Deputado Keínil Kiinaira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Diretor-Geral do

DER-MG no sentido de se autori-
zar o asfaltamento da estrada

que liga a sede do Município de

Cara! à BR-116, na altura de Ca

tugi Distrito de Itaipé.

N9 1.230/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Patrus,

formulando apelo aos Srs. Presi

dente da República, Ministro da

Previdência e Assistência So-

cial e Ministro da Educação no

sentido de que sejam realizadas

pesquisas do medicamento melage

fina nas faculdades de Medicina,

no setor de dermatologia, atra-

'és do Ministério da Educação e
Cultura.

NQ 1.231/87, de autoria do
Sr. Deputado Clêuber Carneiro
formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado no sentido de via

bilizar a construção de 500 ca-

sas populares na sede do Munici

pio de Januária, bem como no san

tido de que seja dada assistên-

cia à área periférica da cidad
através do Programa Pró-Perife-
ria.

NO 1.232/87, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da
Companhia de Habitação do Esta-

do de Minas Gerais - COHAB, no

sentido da construção de casas

para a população de baixa renda

em Nova Serrana, neste Estado.

NQ 1.233/87, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa--

dor do Estado e Diretor-Geral do

DER no sentido de ser providen-

ciado o asfaltamento das ruas

em Nova Serrana.

N9 1.234/87, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulando apelo aos Srs. Governa--

dor do Estado e Secretário de
Esportes, Lazer e Turismo, no

sentido da construção de um gi-

násio poliesportivo na cidade de

Nova Serrana.

NQ .1.236/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Carda, for
mulando apelo aos Srs. Secretá

rio de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER no sentido
de determinarem o recapeamento

da MG-179, no trecho compreendi

do entre as cidades de Machac1

e Paraguaçu, numa extensão de
27 km.

N 1.238/87, ce autoria do
Sr. Deputado Anderson Adautc4 for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de Es
tado da Segurança Pública no sen
tido de se adotarem providê

dias para aquisição de uma via-

tura policial para a cidade de
Cachoeira Dourada.

N2 1.239/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Sr. Presi-
dente da TELEMIG no sentido da
instalação de mais um posto te-
lefônico na localidade de Ferve
douro, Município de Carangola.

N2 1.240/87, de autoria do

Sr. Deputado Dirceu Pereira,for

muiando apelo aos Srs. Governa--

dor do Estado e Secretário de Es
tado da Educação no sentido cFe

que determinem a construção de

uma escola estadual de 1 9 e 29
graus no Bairro Jardim da Gló-

ria, do Município de Vespasiana

N9 1.241/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,

formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido do ate

dimento das reivindicaçõs apreT

sentadas pela Associação Minei-
ra do Ministério Público.

N9 1.242/87, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Valente,

formulando apelo aos Srs. Gover

nadar do Estado e Presidente dó-
Tribunal de Justiça no sentido
do atendimento das reivindica -
ções apresentadas pela Associa-
ção dos Magistrados Mineiros.

NQ 1.243/87, de autoria do
Sr. Deputado Raul Messias, for-
mulando apelo à Fundação Servi-

ços de Saúde Pública (Fundação

SESP) e à Prefeitura Municipal

de Abre Campo no sentido da cria
ção de serviços de saneamento
básico, principalmente no que

tange à captação, ao tratamento

e à distribuição de água,no Dis

trito de Granada, Município d
Abre Campo.

NQ 1.244/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Diretor-Ge

ral do DER no sentido da inclu
são das obras de asfaltamento dó-

trecho rodoviário que estabele-
ce a conexão da cidade de São
Gonçalo do Sapucaí com a BR-381,
via Praião, numa extensão apro-

ximada de 7 km, no Programa de

Acessos do Governo Newton Cardo
so.

NO 1.245/87, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado da educação no sentido de

se adotarem urgentes providên-
cias com vistas à recuperação

ampliação e construção de pré-

dios de escolas da rede pública

estadual de Divinópolis, que

apresentam sérias e graves defi

ciências em suas condições cFe-
funcionamento.

23/11/87:

N9 1.246/87, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulancio apelo aos Srs. Preside
te do Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal no sentido de

autorizarem estudos que possibi
litem a liberação das contas d5

PIS/PASEP e FGTS, para aquisi-

ção da casa prórpia em circuns-

tâncias especiais, conforme jus
tifica.

NQ 1.247/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação, para que a
Escola Estadual de Carmo do Pa-
ranaíba seja equipada com ofici
na para aulas de corte e costuT
ra.

NQ 1.248/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado no sentido de qu

determine providências visando
à criação de uma escola espe -
cial na cidade de Fatos de Mi-
nas.

N2 1.249/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado da Educação no se
tido determinar providências ca

híveis para a construção de ce

ca no terreno onde está edifici

da a Escola Estadual João de D

us, na cidade de Arapuá. -

NQ 1.250/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado da Educação no se
tido de determinar providências

objetivando a construção de pré

dia próprio para a Escola Esta--
dual Laércio Mandes de Sairre
em Coromandel.

NQ 1.251/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário cre-
Estado da Educação no sentido de

criação de escola estadual de

la a 8 séries do I Q grau no Dis
trito de Lagoa Grande, no Muni-
cípio de Presidente Olegário.

NQ 1.252/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

determinarem providênc
i
as obje-

tivando a construção de prédio

próprio para a Escola Estadual
do Bairro Palmares, de Carmo do
Paranaíba.

NQ 1.253/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Era. Gover
nador do Estado e Secietário c re-
Estado da Educação no sentido de

'
19/11/87:

Ng 1.235/87, de autoria do

Sr. Deputado Rubens Carda, for

mulando apelo aos Srs. SecretáT

rio de Estado dos Transportes e

Diretor-Geral do DER no sentido

de determinarem a construção de
um terminal rodoviário em Alfe-
nas.

S NP 1.237/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,

formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado e à direção cFã
CEMIG no sentido de atendimento

das reivindicações apresentadas

pelo Sindicato dos Eletricitá -
rios de Minas Gerais.
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que sejam determinadas providên

das visando à criação de esco-

la estadual de 1 2 grau, de V2 a

4 séries, no Bairro do Planal-

to, no Município de Presidente
Olegário.

NQ 1.254/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário d

Estado da Educação no sentido de
determinarem as providências ne

cessárias à instalação de um Pos

to de Estudos Supletivos-PES,ni

Escola Estadual Manuel Gonçal -

ves Boaventura, no Muniopio de

Arapuá.

NQ 1.255/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

que determinam providências ob-

jetivando a implantação do ensi
no de 22 grau, com habilitações
em Contabilidade e Magistério

de 10 grau, na Escola Estadual
Santa Terezinha, no Distrito de

Lagoa Grande, Município de Pre-

sidente Olegário.

NQ 1.256/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido da

criação de escola estadual de
1 2 grau de 1 LI a 4 séries, na pé
riferia urbana da sede do Muni-
cípio de Rio Paranaíba.

NQ 1.257/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

adotarem as providências neces-

sárias para a construção de um
salão para auditório e de um de

pásito para merenda escolar nã

Escola Estadual Joaquim Botelho,

em Coromandel, e, ainda, para a

complernentação da quadra polies
portiva existente naquela uni-

dade escolar.

NQ 1.258/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover
naror do Estadc e Secretário d

Eseco da Educaçc no sentido de

que sejam determinadas providên

cias urgentes para uma refcrmE
gelei do prédio de Escola Esta-

dual João de Deus, do Município
de Arapuá, e para a con:tr;ão
da uma :ala de aula na mesma es-
cola.

NQ 1.259/87, de autoria dc
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de-
Estado dos Transportes e Dire -

tor-Geral do DER-MG no sentido

de que adotem as necessárias pro

vidências para a instalação cFo
7 9 Distrito Regional de Manuten

ção de Estradas, com sede em Pi
tos de Minas, de acordo com o
Decreto Estadual n0 20.455, de
25//8C.

NQ 1.260/87, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvécic
formulando apelo ao Sr. Secretl

rio de Estado da Educação no sen

tido de estudar a possibilidade

de se criar uma escola estadual

para ensino de 5 2 a 8 série,pa
ra atender à comunidade do Bair

ro Jardim Esperança, na cidade

de Juiz de Fora.

NQ 1.261/87, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Iielvéciq
formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado da Educação no seF

tido de que verifique a possibl

lidade ue determinar medidas qu
visem à ampliação da Escola Es-

cola Estadual Batista de Olivei
ra, da cidade de Juiz de Fora;
ao fechamento da área que a cir

cunscreve e à criação de curso
profissionalizantes em seu pro-
grama de ensino.

25/11/87:
NQ 1.262/87, de autoria do

Sr. Deputado Luís Gambogi, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral

do DER- MD no sentido de adota-

rem providências objetivando o

recapeamento asfáltico da BR-

267 (rodovia federal sob juris

dição estadual), no trecho que
liga Baependi à BR-381 (Fernão

Dias).

NQ 1.263/87, de autoria do
Sr. Deputado Luís Gambogi, for-
mulando apelo aos Sr. Governa -

dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido de
que seja promovido, em 1988,con

curso classificatório para i
classe de Inspetor Escolar, sem

do levado em conta o tempo cf

exercício na função.

NQ 1.264/87, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Presidont

da República para que derrogue

o artigo 20 da Lei n0 6.697, de

10/10/7', que trata do Código de
Menores.

N9 1.265/87, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
muleodo apelo aos Governador cFo
Estado e Coordenador Estadual

de Defesa Civil no sentido de se

rem feitas urgentes gestões ju

to às autoridades federais, e

especial junto ao Ministério das

Minas e Energia e à Comissão Na

cional de Energia Nuclear-CNEMÇ

com vistas à adoção de medidas

para maior controle dos equipa-

mentos que utilizam energia nu-

clear existentes no território

mineiro.

NQ 1.266/87, de autoria do
Sr. Deputado Sérgio Emílio, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de Es

tado da Segurança Pública no sei

tido de serem adotadas providê

cias objetivando o retorno cFe

de Santana de Pirapama à juris-
dição do Comando da Polícia Mi-

litar sediado em Sete Lagoas.

NQ 1.267/87, de autoria do
Sr. Deputado Raimundo Alberga-
ria, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado, Secretá -

rio de Estado da Educação e Pre
sidente da CARPE no sentido d

adoção de medidas urgentes obje

tivando a reforma da Escola Es-

tadual de Catajás, Dstrito de
Catajás, Município de Santo An-
tônio do Jacinto.

NQ 1.268/87, de autoria do
Sr. Deputado Raimundo Alberga-
ria, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Secretá-
rio de Estado da Saúde no senti

do da adoção de providências dE

jetivando o saneamento da água

no Distrito de Catajás, Municí-

pio de Santo Antônio do Jacinto.

NQ 1.269/87, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e DiTetor-Geral

do DER no sentido de se dotar

de sinalização a estrada que li

ga Campo Belo a Oliveira.

NQ 1.270/87, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martin
formulando apelo aos Srs. Minis

tro das Comunicações, Ministro

cia Aeronáutica e Diretor do

DENTEL no sentido de que seja

autorizado e liberado o funcio-
namento da Rádio Mineira.

NQ 1.271/87, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martin
formulando apelo ao Sr. Assessor
de Publicidaie do Governo, atra

vês do Sr. Governador, no senti

do de informar a esta Assem -

bléia Legislativa, detalhadamen

te, os dados do contrato de pu-
blicidade existente entre o Go-

verno do Estado de Minas e a Re
de Globo de Minas Gerais.

NQ 1.272/87, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo ao Sr. Governa

dor do Estado e ao Sr. Secretá

rio de Estado da Educação no sem
tido de que sejam pagas imedi

atamente as bolsas de estudo r

lativas a 1987, até hoje nã

quitadas, o que vem gerando urna

série de problemas para os boi-

sitas carentes e para as esco -

ias em que se acham matricula -

dos.

NO- 1.273/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado de Segurança PLT

blica no sentido de se apurarem

violências cometidas contra os

posseiros da Fazenda Borreiro

em Iturama, Pontal do Triângulo
Mineiro, e, ainda, de se adota-

rem medidas de proteção aos mes

MOS.

NQ 1.274/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Sr. Secretá

rio de Estado de Segurança PJ:
blica no sentido de que sejamto

madas as devidas providência

para dar garantia de vida e cpu

rar atos de violência cometido

contra Orizon Moreira da Si.va

e Antônio Rodrigues dos Santos,

no Distrito de Carneirinho, Mu-

nicípio de Iturama.

NQ 1.275/87, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Rezende, for
mulando apelo ao Sr. Governador

do Estado para que interceda jun

to à Secretaria de Estado daEdu

ducação no sentido de proceder

ao desenvolvimento de estudos

na área do magistério público es

tadual, objetivando o -

mento de regência aos 20 (vinte)

anos de exercício profissional

na regência de classe e o esta-

belecimento do limite etário má

ximo de 50 (cinqüenta) anos de-
idade para mulheres e 55 (cm -
qLenta e cinco) anos de idade
para homens, na atividade fun-

cional de lecionar, em toda a

rede estadual do ensino pública

NQ 1.276/87, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Resend for
mulando apelo ao Sr. Governador

do Estado para que interceda jun

to à Secretaria de Estado de Edu
cação no sentido de q ,-, e possa
buscar formas adequadas para a
urgente equiparação dos venci -

mentos dos funcionários do qua-

dro permanente das escolas da re
de estadual com o dos funcioná-

rios das Secretarias de Estado,

já que os funcionários das es-

colas possuem carga de trabalho
tão desgastante, ou mais, quan-

to à dos funcionários de órgãos

das Secretarias, além de recebe

rem muito menos.

N9 1.277/87, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
ormulando apelo ao Sr. Eresi -

dente da TELEMIG no sentido da

instalação de umais um posto te

lefônico na localidade de Ferve
douro, Município de Carangola.

NO- 1.278/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido de

adotarem providências objetivan

do a construção, na Escola Esta

dual 3.3. de Assunção, da cida-

de de Coromandel, de quatro sa-
las de aula, três instalações

sanitárias, uma sala para bibli

oteca, uma sala para diretoria,

uma cantina, uma sala para reu-

niões e uma sala para especia -

lista de educação, e, ainda, no

sentido da compiementação da

quadra poliesportiva naquele

educandário.

NQ 1.279/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs.Gover-

nador do Estado e Secretário de

Estado daEducação no sentido de
que sejam determinadas providên

das para a construção de pré-

dio destinado à Escola Estadual

do Lageado, no Município de La-
goa Formosa.

NQ 1.280/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido

de que sejam determinadas provi

dëncias para a construção de

prédio destinado à Escola Esta-

dual do Lageado, no Município de

Lagoa Formosa.

NP 1.281/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado de Transportes no sentido
de determinarem as providências

necessárias à implantação de um
terminal rodoviário em Carvalhó
polis.

N° 1.282/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Carola, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de Es
tado dos Transportes no senti-
do de determinarem as providên-

cias necessár5 as à implantação

de um terminal rodoviário em
Poços de Caldas.

N9 1.283/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Carda, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e SecretáriodeEs

tado dos Transportes no senti-
do de determinarem a construção

de um terminal rodoviário na ci
dade de Poço Fundo.

NO 1.284/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mulando apelo à Casa no sentido

de ser encaminhado expediente

aos Srs. Governador do Estado

e Secretário de Estado dos Trans

portes no sentido de que seja

providenciada a construção de

terminal rodoviário ne cidade

de Campestre.

N° 1.285/87, de autoria do

Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de
Estado dos Transportes no senti

do de que sejam adotadas provi-

dências para imediata implanta-

ção de um terminal rodoviário na

cidade de Fama.

NQ 1.286/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Carola, for
muiandc apelo ao Sr. Governa

dor do Estado n senti.co de que

sejam tomadas providências vi-

sando à implantação de um Núcleo

de Ensino e Extensão Comunitá -

ria - NEEC, de Machado.

NQ 1.287/87, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
muiando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Diretor-Geral do

DER no sentido de que envidem es

forços visando liberar verbas pi

ra recapeamento das ruas asfalt

das da cidade de Areado. -

NP 1.288/87, de autoria do
Sr. Deputado Bonifácio Mourão,
formulando apelo aos Srs. Dover

nador do Estado e Secretário de E

tado dc Interior e Justiça, no

sentido de determinarem a cria-

ção de uma Vara criminal na Co-

marca de Guanhães.

N 1.289/87, de autoria do

Sr. Deputado Nelinho Rezende, for
mulando apelo ao Sr. Governado

do Estado no sentido de revoga-

ção do Decreto n 0 27.166, de 2/

7/87, que revoga os atos de ad-

junção de professor ou especia-

lista de educação concedidos nos
termos do Capitulo IV do Título

V da Lei n0 7.09, de 31/10/77,
de forma a que se possa autori-
zar a adjunção de professor d



wj

TJ

L

Quadro de Magistério das unida-

des estaduais de ensino, devida

mente habilitado para o exercí-
cio da função de Professor de

Educação Física, com especiali-

zação para a educação do defi-

ciente, em entidades particula-

res, associações filantrópicas,

instituições privadas e simila-

res, via convênio.

26/11/87:
NO 1.290/87, de autoria do

Sr. Deputado Ninico Resende,for

mulando apelo aos srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de Es

tado da Fazenda no sentido de
determinarem urgentes estudos

com vistas à concessão de anis-

tia parcial, isentando os comer

ciantes da correçãom:inetárias

bre suas dívidas ativas para

com o fisco estadual, de forma a

permitir que os mesmos liquidem

esses débitos e possam com isto

sair da situação crítica em que

se encontram.

NO 1.291/87, de autoria do

Sr. Deputado Ronaldo Vasconcel-

los, formulando apelo ao Sr.Pre

sidente do Conselho Nacional de

Trânsito - CONTRAN, no sentido

de determinar providências obje

tivando a exigência de equipa -

mantos antipoluição nos veículos
automotores, tais como automó-

veis, caminhões, ônibus e simi-

lares, a exemplo do que já ocor
re nos países desenvolvidos e

na maior parte dos países em de

senvolvimento. -

NO 1.292/87, de autoria do

Sr. Deputado José Renato, fcrmu

lando apelo aos Srs. Governador

do Estado, Secretário de Estado

de Obras Públicas e Presidente

da COPASA no sentido de serem

tomadas as providências necessá

rias à perfuração de quatro po
ços artesianos no Município de

Lassance.

NO 1.293/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário do

Estado da Educação no sentido de

serem determinadas providências

para a previsão, no Plano de Ex

pansão das Escolas Estaduais pá
ra 1988, de fornecirnentociema

terial permanente para o funcio

namento de uma oficiana de tece

lagem na Escola Estadual GdelaT

de Maciel, de Patos de Minas.

N9 1.294/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Cover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido de

determinarem providências para

a instalação de Posto de Estu -

dos Supletivos nos Distritos de

Lagoa Grande e Galena, no Muni-

cípio de Presidente Olegário.

NO 1.295/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário d

Estado da Educação no sentido de

determinarem a criação de uma

Escola Especial na sede do Muni

cípio de Saõ Gotardo.

NO 1.296/87, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vasconcel-
los, formulando apelo aos Srs

Ministro das Comunicações e Se-

cretário de Radiodifusão do Mi-

nisério das Comunicações no sem

tido de que aprovem a solicita

ção da Rádio Mineira, quanto à

mudança de seu parque irradian-

te, conforme processa em trami-
tação naquele árgão.

NO 1.297/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es

tado dos Transportes e Diretor-
Geral do DER no sentido de au-

torizarem os reparos necessários

à estrada que liga o povoado de

Brejinho ao Município de Coração

de Jesus, permitindo assim que

volte a funcionar a linha deôni

nus entre aquelas localidades.

NO 1.298/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for

muiando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es

tado dos Transportes e Diretora
Geral do DER no sentido de se

determinarem melhoramentos ur-

gentes na estrada que liga Tur-
malina a Montes Claros.

27/11/87:
NO 1.299/87, de autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias, for-

mulando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Educação no senti-

do de se determinar providên-

cias objetivando a construção

de prédio próprio para a Esccla

Estadual do Distrito de Otino-
lêndia, em Monte Azul.

NO 1.300/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da

COPASA, no sentido de se deter-

minara implantação do sistema

de abastecimento de água nos Dis
tri.tos de Gleucilândia, locali-

zado no Município de Juramento.

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da

COPASA no sentido de se determi

nar a implantação do sistema d

abastecimento de água nos Dis-

tritos de Barrocão, Josenápolis

e Marianópolis, localizados no

Município de Grão Mogol.

NO 1.302/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,fcr

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da

COPASA no sentido de se determi
nar a implantação do sistema d

abastecimento de água nos Dis -

tritos de Condado do Norte, Lon

tra, Olímpio Campos, Santo Ant

nio da Boa Vista, Simão Carnpo

e Umbuzeiro, localizados no Mu-
nicípio de Saõ João da Ponte.

NO 1.303/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido de se determi

nor a implantação do sistema de

abasLecimento de água nos Dis -
tritos de Bonança, Campo Redon-
do, Ibiracatu e Verdelândia, lo

calizados no Município de Varze

lândia.

NO 1.304/87, de autoria do

Sr. Deputado Jamill Júnior, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es

tado de Transportes e Diretora
Geral do DER -MG no sentido do

atendimento à reivindicação da

comunidade de Vila do Bugre, Mu

nicípio de lapu , referente
necessidade de criação de uma li

nha de ônibus entre aquela lo-

calidade e o Município vizinho

de Ipatinga.

NO 1.305/87, de autoria do
Sr. Deputado Jamili Júnior, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es

todo de Transportes e Diretor-
Geral do DER no sentido de sede

terminar a criação de uma linha
de ônibus ftzendo a ligação di-

reta entre Belo Horizonte e Braú

nas.

NO 1.306/87, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu

lendo apelo aos Srs. Secretário

de Estado de Indústra e Comér-

cio e Presidente da Junta Comer

cial do Estado de Minas Gerais
no sentido da instalação de um
Escritório da JUCEMG em Itajubá

posto sobre a Propriedade Predi

ai e Territorial Urbana - IPTU7

em caráter definitivo, os para-
plégicos que sejam chefes de fa

mília e proprietários de um únf

co imóvel, onde residam. -

NQ 1.308/87, de autoria do

Sr. Deputado Jorge Gibram, for-

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es

tado da Agricultura e Pecuária

e Secretário de Estado de Ciên-

cia e Tecnologia, para que se-

jam viabilizados estudos objeti

vando a instalação de uma usina

de álcool na Microrregião de

Três Corações.

NO 1.310/87, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Secretá-

rio de Estado da Saúde no senti

do da implantação de serviço de

fisioterapia na cidade de Itabi
ra.

NO 1.311/87, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo ao Sr. Go

vernador do Estado no sentido de

se determinar a reativação do

Instituto de Hidrologia e Clima

tologia de Minas Gerais. -

NQ 1.312/87, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, solicitando a inserção nos
anais da Casa do manifesto dos

Corretores de Seguros de Minas
Gerais.

NO 1.313/87, de autoria do
Sr. Deputado Aloísio Garcia,for

mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Secretário de
Estado da Saúde no sentido de
determinarem providências visan
do à implantação de um Centro

Regional de Saúde na cidade de
Lavras.

NQ 1.314/87, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido de determina-

rem providências objetivando a
captação de água na Barragem Bi

co de Pedra para a cidade de Ja
naúba.

NO 1.315/87, de autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias, for-

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Chefe do 69 Dis-

trito Rodoviário do DNER e Dire

tor-Geral do DER no sentido de

determinarem providências obje-

tivando o asfaltamento da estra

da que liga Mato Verde-Rio Par-

do de Minas-Taiobeiras, esten -

dendo-se a São João do Paraíso

e ao Distrito de Montezuma.

NO 1.316/87, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,far

muiando apelo aos Srs. Gover-

nador do Estado e Secretário de

Estado de Esportes, Lazer e Tu-

rismo no sentido de determina -

rem providências objetivando a

implantação de albergues da ju-

ventude nas cidades de Baependi,

Cambuquira e Aiuruoca.

NO 1.317/87, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e SeoreLárto de

Estado da Educação nc sentido da

implantação de uma classe de en

sino especial na cidade de Três

Pontas.

NO 1.318/87, de autoria. do

Sr. Deputado Paulo César Guima-

rães, formulando apelo aos Srs.

Governador do Estado, Secreta -

rio de Estado da Indústria e Co

mércio e Presidente da JUCEMG

no sentido de determinarem pro-

vidências objetivando a instala

lação de um escritório daquele

órgão na cidade de Itajubá (pro

posição idêntica à do DepuLado

José Belato, apresentada anteri

ormente).

NO 1.319/87, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado da Saúde no sentido de
determinarem providências obje-

tivando a instalação de um pos-

to de saúde no povoado de Breji

nho, do Município de Coração de

Jesus.

NO 1.320/87, de autoria do

Sr. Deputado Samir Tannús, for-

mulando apelo aos Srs. Gcverna-

dor do Estado e Diretor-Geral do

DER no sentido de determinarem

providências objetivando o as-

faltamento do trecho da estrada

que liga as cidades de Ituiuta-

ba-Canápolis-Centralina.

NO 1.321/87, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vasconcel-

los, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Secretá-

rio de Obras Públicas no senti-

do de determinarem estudos vi-

sando à revisão dos vencimentos

dos engenheiros daquela Secreta

ria.

NO 1.322f87, de autoria do
Sr. Deputado Maurício Moreira,

'crmulando apelo ao Sr Go-

vernador do Estado no sentido

da alteração do item VI do art.

49 da Lei n 0 9.221, de 8 de ju-

lho de 1986.

NQ 1.323/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

fc'rmulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário (:Fe-
Estado  da Educação no sentido de

autorizar a transferência de alu

nos das escolas que menciona,na

cidade de Matutina.

NO 1.324/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário cre-
Estado da Educação no sentido de

determinarem providências obje-

tivando a criação de um Posto

de Estudos Supletivos - PES, na

cidade de Santa Rosa da Serra.

N9 1.325/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário d

Estado da Educação no sentido

doterminarem providências obje-

tivando a criação de um Posto

de Estudos Supletivos - PES, na

cidade de São Gonçalo do Abaeté.

NO 1.326/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido da

criação de uma escola ertadual

de 1 a 82 série, no Bairro La-

goinha, em Patos de Minas.

NO 1.327/87, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,

formulando apelo aos Srs. Gover

nador do Estado e Secretário dê

Estado da Educação no sentido de

determinarem providências obje-

tivando a instalação de uma ofi

cina de corte e costura na Esco
lá Estadual Abner Afonso, na ci

dade de Patos de Minas. -

NO 1.328/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido de
determinarem providências obje-
tivando a implantação de 20 grau
e Técnico em Contabilidade no
Município de Matutina.

NQ 1.307/87, de autoria do

Sr. Deputado José Maria Pinto
formulando apelo ao Sr. Prefei-

N 1.301/87, de autoria do to de Belo Horizonte no sentido
Sr. Deputado Carlos Pereira,for de isentar do pagamento do Im -

30/11/87:
NQ 1.309/87, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al

ves, formulando apelo ao Supe
rintendente do INAMPS no senti-

do da implantação de serviço de

' fisioterapia na cidade de Itabi

ra.



NP 1.329/87, de autoria do
Sr. Deputado Márcio Mala, formu
lando apelo ao Sr. Governador d6
Estado no sentido de determinar

providências objetivando a ins-
talação de Albergue da uventu-

de, pela Albermig, na cidade de
Passos.

NO 1.330/87, de autoria do
Sr. Deputado Márcio Mala, forma
lendo apelo ao Sr. Presidentedo

Banco do Brasil no sentido 
de 

de

terminar providências visando

instalação de uma agência deque

le Banco no cidade de Capetinga

NQ 1.331/87, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mueindo apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretário de Es

tado da Saúde e Secretário de

Estado do Trabalho e Ação Soci-

al no sentido da adoção das me-
didas que menciona, rferentes

à criação de um oroq:curra únicc de

assistência alimentar no Estado.

NQ 1.332/87, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,for-
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de Es

tado da Indústria e Comércio no

sentido da instalação de uma fi

lial da empresa "Bombri]. S.A' na

cidade de Divinópolis.

NQ 1.333/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mjlando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Secretário de

Estado de Transportes no senti-

do de determinarem a instalação
de um terminal rodoviário no Mu

nicípio de Juruaia.

NQ 1.334/87, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lendo apelo aos Srs. Governador

do Estado e Secretário de Esta-

do da Segurança Pública no sen-

tido de determinarem provicên -

cias visando à reativação do sub
destacamento policial do Distrl
to de Miralta, Município de Mo
tes Claros. -

REGUERIMLNTOS S/NO

De autoria do Sr. Deputado
José Laviola, solicitando o de-
sarquvanento do Projeto de Lei
n0 2.661186, de sua autoria,que

dá denominação de Escola Estadu

al Roque Procápio à escola esta

dual de Praça de Procópio,no Mu
nicípio de Cor'oaci.

De autoria do Sr. Deputado
José Laviola, solicitando o de-
sarqiJivanento do Projeto de Lei
nQ 2.662/86, de sua autoria,que

dá denominação de Escola Estada

ai Chico Teáfilo à escola esta-

dual situada na comunidade de
Encruzilhada, no Município de
Coroaci.

De autora do Sr. Deputado
José Laviola, solicitando o de-
sarquivarnento do Projeto de Lei
o 0 2.660/86, de sua autoria,que

dá denominação de Escola Estadu

ai Sinhaninha Gonçalves à esco-

la estadual de 22 grau, situada
na sede do Município de Coroaci

De autori.a do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconceilos, solicitan
do a inserção em ata de voto de

pesar pelo fa 1.ecimento do ex -
Pre reito de Barra Lonja, Sr. Jo
sé Lanna Vasconceilos, ocorrido
recentemente.

De autoria do Sr. Deputado
José Belato, solicitando a in
serção em ata de voto de profun

do pesar pelo falecimenLo do D
Antônio Penha Nunes,ex-Vereador

e Presidente da Câmara Municipal

de São Gonçalo do Sapucaí.

De autoria do Sr. Deputado
João Bosco Martins, solicitando
a inserção em ata de voto de con
gratulações com o Funcionário

Destaque/87, Dr. Enio Lúcio Fer

reira dos Santos, pelos releva

tes serviços prestados à Usimi

nas Mecânica S.A. - USIMEC.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando a in
serção em ata de voto de congr

tulações com o Líder do PFL n
Câmara Federal, Deputado José

Lourenço, e com o Presidente Na

cional do PFL, Senador Marco M

ciel, por terem mantido o incoF

dicional apoio ao Presidente J6

sé Sarriey, permitindo assim qu

o Governo possa prosseguir na
sua caminhada, ainda mais forte

lecido com o respaldo do PFL
garantindo, dessa forma, a posi

ção do nosso coestaduano Minis-

tro Aureliano Chaves.

5/11/87:

De autoria do Sr. Deputado

Nilínácio Miranda, sOlicitindo a

inclusão em ordem do dia do Pro

jeto de Lei nO 496/87, que de-

clara de utilidade pública o
Centro de AperfeiçoanentodoTra

balhador - CAI, do Município de

Betim.

De autoria do Sr. Deputado
Pajio Pettersen, solicitando a
convocação de reunião especial

desta Assembléia, a realizar-se
ainda na presente sessão legis-

lativa, para homenagear as Urga-

nizações Globo, na pessoa de

seu Prsiiente, jornalista Ro-

berto Marinho.

De autoria do Sr. Deputado
Saiir Iannús, solicite-ido a in-
serção em ata de voto de congra

tula:;ões com o casal Tancredo Ri

beiro de Andrade e Maria Mar-

tins de Andrade pela comemora-

ção, no dia 7/11/87, de suas bo

das de ouro. -

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in

serção em ata de voto de congr

tulações com o "Diário do Coméf

cio" pela comemoração do 55
aniversário de profícua existên

cia.

De autoria do Sr. Deputado

José Maria Pinto, solicitando a
inserção em ata de voto de pe-

sar pelo falecimento do Sr. João

de Mattos Machado, ocorrido nes

te Capical.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata da manifesta-

ção de sua solidariedade ao Sr.
Gilson Menezes, Prefeito de Dia
dema - SP, pelo PT, e que da

manifestação se dê ciência à Câ

mera Municipal e à Prefeitura

daquele Município.

10/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de aplau-

so ao periódico "Estado de Mi-

nas" pelo oportuno e atualíssi-

mo editorial de domingo último,

que trata de matéria das mais

delicadas, com relação ao equivo

cado programa social do Governo

de insulamento da pobreza eu

guetos urbanos e rurais,sem le-

var em conta a questão do merca

do de trabalho e a conseqüente

superaçãJ da miséria.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconcelios, solicitam
do seja consignado em ata um v

to de congratulações com o "Di

rio do Comércio", pelo transcur

so do 550 aniversário de sua

fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Ade.iir Lucas, solicitaadr a in-
serçãD em ata de voto de pesar

pelo falecimento do Sr. João E-

vangelista Gonçalves, ex- Verea
dor e Presidente da Câmara Muni

c'pa 11 de Cordisburgo.

De autoria do Sr. Deputada
Delfim Ribeiro, solicitando a

inserção em ata de voto de pe-

sar pelo falecimento do Verea -

dor José Dias de Oliveira,de La

ranjaLl, ocorrido no último dia

31 de outubro.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solictando a
inserção em ata de voto de pe-

sar pei.o falecimento do Sr. Ed-

vard de Freitas Rezende, ex-Pre

fe-to de Ervália. -

12/11/87:
De a:jtora do Sr. Deputado

Mílton Cruz, solicitando seja
encaminhado abaixo-assinado dos

eleitores residenLes no Distri-

to de Mamonas, Município de Es-

pinosa, ao ExmQ Sr. Presidente

da Comissão de Assuntos Munici-

pais e Planejamentos Regionais

desta Assembléia, visando à e-

mancpaçãa daquele Distrito.

De autoria do Sr. Deputado

Elmiro Nascimento, solicitaodo
a inserção em ata de voto de

congratulações com a União dos

Estudantes Patenses - UEP, pelo

brilhanfismo com que ra1izou a

12° Olimpíada Estudantil Paten-

se.

De autoria do Sr. Deputado
Elrniro Nascimento, solicitando
a convocação de reunião especi-

al para comamorar os 50 anos

do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem-DNER.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do dia para
votação em la dscu,são, crinfor
me dispõe o Regment ro Interno

o Projeto de Le n0 443/87.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitaido seja
colocado na ordem do dia para

votação em la discussão, confor
me dispõe o Reg.mento Interno
o Projeto de Lei nO 425/87.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do dia para
votação em 1 2 discussão, confor
me dispõe o Regimento Inte-rno,o
Projeto de Lei n0 414/87.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do d La para

votação em la discjssãu, confor

me dispõe o Regimento Interio,

Projeto de Lei nP 149/87.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do dia para

votação em Pa discussão, confor

me dspõe o Reg.mento Interno,5

Projeto de Lei nQ 453/87.

De a :jtora do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do dia para

votação em 1° discussão, confor

me dispõe o Regimento Interno,6

Projeto de Resolução n 2 148/87,

ex-Projeto de Resolução n g 468/

83.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando seja
colocado na ordem do dia para
votação em la dscussão, confor
me dispõe o Regimento Interno,

Projeto de Resolução n 0 152/87.

13/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Geraldo Rezende, solicitando a
inserção em ata de voto de con-

gratulações com o povo da cida-

de do Prata, pela comemoração
do 114 2 aniversário de emancipa

ção política da cidade. -

16/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Ronaldo Vasconcellos, solicitan
do a consignação em ata de voto

de congratulações com o Minas

Tênis Clube, pelo transcurso,no

dia 15 de novembro de 1987, do

seu 52 0 aniversário de fundação.

17/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, solicitando o encami
nhamento à Comissão competente

do pedido de criação do Municí-
pio de Senador Amaral.

De autoria do Sr. Deputado
Maurício Moreira, solicitando a
formação de uma comissão espe-

cial para representar a Assem -

bléia, no dia 21/11/87, nas co-

memorações do aniversário de Se
te Lagoas. -

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani, solicitando a
inclusão, em ordem do dia, para

la discussão, do Projeto de Lei
n0 441/87, de sua autoria, que
institui o "Dia Estadual do Tro

vador". -

De autoria do Sr. Deputado
Aniílcar Padovani, solicitando a

inclusão, em ordem do dia, para

la discussão, do Projeto de Lei

n0 434/87, de sua autoria, que

declara de utilidade pública a

União Brasileira de Trovadores,

sediada no Município de Juiz de
Fora.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a

inclusão, em ordem do dia, do

Projeto de Lei n Q 125/87,de sua
autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Raimundo Albergaria, solicitan-
do o desarquivamento do Projeto

de Lei n0 2.708/86, de autoria
do Deputado Paulo Araújo,que de

clara de utilidade pública a As

sociação Comercial e Industrial

de Contagem - ACIC.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando se-
ja consignado nos anais da Casa

um voto de congratulações com o

Dr. Lúcio de Souza Assumpção,pe

Ia sua eleição para Presidente

da Associação Comercial de Mi-

nas Gerais.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando se-
ja inserido nos anais da Casa um

voto de aplauso à Academia Ma-
rianense de Letras e la Casa de

Cultura com sede em Mariana, pe
Ia comemoração, no dia 28 de o

tubro, dos 25 anos de sua funda

cão.

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gambogi, solicitando seja
consignado em ata um voto de cor

gratulações com a Sra. Maria Ri -

beiro Pereira, pelo trans:urs5

do seu 100 0 aniversário, ocorri

do no dia 4 de outubro, em Elól
Mendes.

18/11/87:

De autoria do Sr. Deputado

Clêuber Carneiro, solicitando à
Comissão de Assuntos Municipais

desta Casa a adoção das provi -

dências cabíveis à instauração

de processo para a emancipação

político-administrativa de Ice-

raí, Distrito de Conceição da

Vargem, no Município de São Fran
cisco.

De autoria do Sr. Deputado
Clêuber Carneiro, solicitando à
Comissão de Assuntos Municipais

desta Casa a adoção de providên

cias necessárias à instauraçãd
de processo para a emancipação
do Distrito de São João das Mis
sões, no Município de Itacaram
bi.

.
De autoria do Sr. Deputado

Adelino Dias, solicitando o en-
caminhamento à Comissão compe -

tente do pedido de criação do

Distrito de Lagoa de Baixa, per

tencente ao Município de Rubeli
ta, consoante estabelecem o

arts. 13 e 70 da Lei Complemen-

tar n9 3, de 28/12/72, com a re

daçãn dada pea Lei Complemen

tar nQ 7, de 19/12/75.



De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

szrção em ata de voto de congra

tulações com a população de Mar

rnelópolis pelo aniversário d

criação do Município, a ser co-

memorado festivamente no mês de

dezembro.

De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a comunidade de Moi

senhor Paulo pela passagem d

aniversário de emancipação da ci

dade, a ser comemorado no dia 27

de dezembro prúximc.

De autoria do Sr. Deputado

Mílton Cruz, solicitando sejam

enviados ofícios aos Srs. Presi

dente da República, Presidente
da Comissão Nacional de Energia

Nuclear, Líderes das Bancadas na

Câmara Federal e Governador do

Estado de Minas Gerais ) manifes-

tardo total repúdio à idéia de

escolha dos Municípios de Mon-

tes Claros e Governador Valada-

res e do Vale do Jequitinhonha

para que sediem depósitos de li
xo atômico no Estado de Minas G

reis.

De autoria do Sr. Deputado
Nelinho Rezende, solicitando a

retirado do Requerimento nP

1.158/87, de sua autoria,que se

refere à reformulação da atual

Secretaria de Esportes, Lazer e

Turismo, esta, incluída nos pro
jetos que compõem a reforma ad-
ministrativa do Estado.

19/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a in

clusão, na ordem do dia, do Pro

jeto de Lei n 2 41/87, de sue au

tona.

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a in

clusão, na ordem do dia, do Pro

jeto de Lei n 31/87, de sua au

tona.

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a in
clusão, na ordem do dia, do Pro

jeto de Lei n0 129/87, de sua

autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a in
clusão, na ordem do dia, do Pró

jeto de Lei n 0 159/87, de sua
autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a in

clusão, na ordem do dia, do Pro

jato de Lei n 0 244/87, de sua
autoria.

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a in

clusão, na ordem do dia, do Pr

jeto de Lei n9 266/87, de sua

autoria.

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a in

clusãc, na ordem do dia, do Pr

jeto de Lei n 0 349/87, de sua

autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a in

clusão, na ordem do dia, do Pr

jeto de Lei n0 515/87, de sua

autoria.

De autoria do Sr. Deputado

Elmiro Nascimento,solicitando a
inserção em ata de voto de con-

gratulações com o jornal "Folha

Diocesana", pelos 31 anos de sua

fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Samir Tannús, solicitando a in-

serçãc em ata de voto de congra

tulações com o Exmo. Sr. Gover-

nador do Estado pela escolha do
jornalista Carlos Lindenberg5pí

nola Castro para o cargo de Su-

perintendente de Comunicação Se

dcl de Governo de Minas Gerais

De autcria do Sr. Deputado

Samir Tannús, solicitandc a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com o Exmo. Sr. Gcver-

nador do Estado pela escolha do

funcionário desta Casa Legisla-

tiva, Dr. Fernando de Morais Re

sende, para ocupar o cargo de

Chefe do Cerimonial do Palácio

do Governo.

De autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando a in-

serção em ata de voto de regozi

jo pele criação daAssociaçãoCo

munitária do Projeto Vida de

Janaúba.

25/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Dirceu Pereira, solicitando a
'nrarção em ata de voto de con-

gratulações com o jornalista Car
los Cunha Duarte, pelo lançameõ

to de seu jornal "Correio Mirc-T
rol'.

De autoria do Sr. Deputado
José Belato, solicitando a in-

serção em ata de- voto de congra
tulações com a comunidade de
Conceição dos Ouros, pela passa
gem do aniversário de criação do
Município, a ser comemorado fes

tivamente no mês de dezembro

próximo.

De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a população de Ca

valhópolis, pelo aniversário d
criação do Município, a ser co-

memorado festivamente no mês de

dezembro próximo.

De autoria dc Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra
tulações com a comunidade doCó

rego de Bom Jesus, pela passa

gem dc aniversário de criação

do Município, a ser comemorado

no próximo mês de dezembro.

De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

rerção em ata de voto de congra
ulações com a população de Pa

sa Quatro, pelo aniversário d

criação do Município a ser co-

namorado festivaí'rente no mês de
dezembro próximo.

De autoria de Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a população de 41

nhoz pelo aniversário de cria-

ção do Município, a ser comemo-
rado festivamente no mês de de-

zembro próximo.

De autoria do Sr. Deputado

Mílton Salies, solicitando a in

serção em ata de voto de congra
tulações com a Editora de Polí-

cia de jornal "Estado de Minas",
pelo recebimento do Prêmio Esso

de Jornalismo.

De autoria do Sr. Deputado

Mílton Salles,solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com o jornalista Jânio

de Freitas, do jornal "Folha de

São Paulo, pelo recebimento do

Prêmio Esse de Jornalismo.

De autoria do Sr. Deputado

Sérgio Emílio, solicitando a in

serção em ata de voto de congra

tulações com o Ilmc. Sr. Dr.Pau

lo Heslender Couto, DO. Presi -

dente da IELEMIG, peia precisão

e descortino com que a emprera
administrou suas contas em 1986

De autoria do Sr. Deputado

Bonifácio Mourão, solicitando a

inserção em ata de voto de pesar

pelo falecimento do Sr. Wladi-
mm Rodrg:er (Mirote). ex-Pre-

fei.L cie Abre Campo.

LIn utOr!a do Sr. Deputado
Narciso Micheili, solicitando a

inserção em ata de voto de pesar

pelo falecimento do Sr. Geraldo

Furtado Sarmento, ex-Prefeito e

ex-Vereador de Guarani.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a in

serção em ata de voto de congr

tulações com a Prof Rosa Emí:
lia de Araújo Mendes, Presiden-

te da Associação Mineira de Ação

Educacional - AMAE, por ter si-
do a única personalidade minei-

ra agraciada, no ano, com o Prê

mio Manchete de Educação, instl

tuído pela Manchete e Bloch Edi

tores.

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gambogi, solicitando a in-

serção em ata de voto de ccngr

tulações com o Eng m Maurício Ha

senclever Borges, agraciado com

o título de Engenheiro dc Ano
de 1987, conferido pela Sccieda

de Mineira de Engenheiros. -

De autoria de Sr. Deputado
José Maria Pinto, solicitando a

inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Desembarga-

dor César Silveira, ocorrido em

31 de outubro do corrente ano.

De autoria do Sr. Deputado

Ademir.Lucas, solicitando seja
consignado em ata uma manifesta

ção de protesto contra as decl
rações injuriosas do Governado

Newton Cardoso à imprensa minei

ra, feitas publicamente em re-

cente reunião no Automóvel Clu-

be de Minas Gerais, nesta Capi-

tal.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, solicitando a retira

da do Projeto de Lei nQ 505/87,
de sua autoria.

26/11/87:

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto de so

lidariedade aos inquilinos e fun
Cionários do prédio de proprie-
dade da Cia. de Seguros Aliança

da Bahia, situado na Rua Mare -
chal Deodorc, esquina com Av.

Rio Branco, na cidade de Juiz de
Fora, pelos momentos de angús -

tia e expectativa em que vivem,

uma vez que a referida companhia

notificou a todos em ações de
despejo.

De autoria do Sr. Deputado
José Belato, solicitando seja

consignado em ata um voto de pro

fundo pesar pelo triste passa -

mento do Sr. Arnaldo Nanetti

Dias, ex-Vereador à Câmara Muni

cipal de Machado, ocorrido re
centemente naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Fernando, solicitando o
encaminhamento à Comissão compe

tente do pedido de criação d

Distrito de Taruaçu, mediante fu

são dos povoados de Dom Carloti5

e Taruaçu, pertencentes ao Muni
cípio de Tarumirim.

De autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando o en-
caminhamento à Comissão compe -

tente do pedido de criação do

Distrito de Amparo do Sítio,per

tEncente ao Município de Rubeil
ta.

D autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, solicitando o en-

caminhamento à Comissão compe -
tente do pedido de criação do

Município de Montezuma ,ora Dia

trito pertencente a Rio Pardo
de Minas.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

criação do Distrito de Canjica
no Município de Perdigão.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

criação do Distrito de Agua Lim

pá e a concomitante incorpora -
ção ao seu território do povoa-
do do Prata, ambos no Município

de São Gonçalo do Pará.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a

criação do Distrito de Ripas,no

Município de Nova Serrana.

Dc autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando o en
caminhamento à Comissão deAssuõ

tos Municipais do pedido d€ ema
cipação do Distrito de Vila Uru
anã, no Município de Unaí. -

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando o
encaminhamento à Comissão de As
suntos Municipais do pedido dU

emancipação de Marilândia, Dis-
trito do Município de Itapeceri
ca.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

emancipação do Distrito de Mor-

ro do Ferro, no Município de
Oliveira.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

criação do Distrito de Gamas,no
Município de Nova Serrana.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a

emancipação do Distrito de Ria-

chinho,no Município de São Ro-
mao.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

emancipação do Distrito de Bra-

silândia, no Município de João
Pinheiro.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando o
encaminhamento à Comissão de As

suntos Municipais do pedido dU

emancipação de Lamounier, no Mu
nicípio de Itapecerica.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando o en
caminhamento à Comissão de 4s:

suntos Municipais do pedido de

emancipação do Distrito de Vila

São Pedro, no Município de Buri

tis.

27/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jorge Gibram, solicitando seja

consignado nos anais da Casa um

voto de congratulações com o
Engo Antônio Alberto Canabrava,

Diretor-Geral do DNER, pelo no-

tável trabalho que vem realizan

do com relação à Rodovia FernãU

Dias, em toda a extensão do Es-

tado de Minas Rurais, principal

mente no que se refere ao tre-

cho compreendido entre os Muni-

cípios de Três Corações e Santo
Antônio do Amparo.

De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a população de To-
ledo, pelo aniversário de cria-

ção do Município, comemorado fes

tivamente no último mês de outu-

bro.

De autoria do Sr. Deputado

José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a população de Cor
dislândia pelo aniversário de
criação do Município, a ser co-
memorado festivamente no mês de
dezembro próximo.

De autoria do Sr. Deputado

• Sérgio Emílio, solicitando a re
tirada do Projeto de Lei nO

454/87, de sua autoria, que au-

toriza às Câmaras Municipais ira

tituírem pensão para ex-Prefei-

tos e dá outrasprcvidênci as, uma

vez que tramite neste Casa o Pro

leto de Lei Comrclementar n m 017
7, anterior n 0 05/79,também de

sua autoria, e com os mesmos ob

jetivos da proposição ep refe
rência.



De autoria do Sr. Deputado
Geraldo Rezende, registrando o »
falecimento do Sr. Francisco
Gonçaves Costa, ocorrido em U-

berlândia.

De autoria do Sr. Deputado
Mnderson Adauto, solicitando o
desarquivamentc do processo re-

ferente à emancipação de Carnei

rinhos, Município de Iturama.

De autoria da Comissão Paria
mentar de Inquérito para apura
denúncias de corrupção nas con-

corrências públicas realizadas
pelo Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem - DER, por
intermédio de seu Presidente

Deputado Luís Gambogi, solici-

tando a prorrogação, pelo orazo

c:'Je lhe resta.

De autoria do Sr. Deputado

Antônio Fagundes, sclicitando que

a Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais se faça re

presentar na solenidade de pos-

se do Prof. Celso Ferreira da

Cunha na Academia Brasileira de

Letras, no próximo dia 4 de de-

zembro, às 21 horas, n cida-

de do Rio de Janeiro, e a inser

ção em ata de voto de congratu-

lações com o novo imortal das

letras brasileiras.

De autoria do Sr. Deputado

José Bonifácio, solicitando re-

gime de urgência para a tramita

ção do Projeto de Resolução n
599/87 da Comissão Preparatória

dos Trabalhos Constituintes.

De autoria do Sr. Deputado

Milton Cruz, solicitando regime

de urgência para a I:ramí.tação do

Projeto de Lei n° 545/87,de sua

autoria.

De autoria do Sr. Deputado

José Maria Chaves, solicitando

regime de urgência para a trami

tação do Projeto de Lei nQ 5887

87, de autoria do Sr. Governa-

dor do Estado.

30/11/87:

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio, solicitando a in

serçãc em ata de voto de congra

tulações com o Sr. Governador
do Estado e Diretor-Geral cio DER

pelo seu grande programa de obras
rodoviárias.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a
emancipação dos Distritos de

Nélson de Sena e São Geraldo do
Baguari.

De autoria do Sr. Deputado
Aloísio Garcia, solicitando a

inserção em ata de voto de con-

gratulações com a população do
Município de Ribeirão Vermelho
pela passagem do 392 aniversá-
rio de sua emancipação.

De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando a

inserção em ata de votc de con-

gratulações com o Coordenador do

Concurso de Rainha do Minério

de Minas Gerais , realizado em

Itabira, no dia 28/1.1/87.

De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando a

inserção em ata de voto de con-

gratulações com o Monsenhor Ge-

rardo Magela Pereira, pela pas-

sagem do seu 52 2 aniversário de
sacecc(cic em Barão de Cocais.

De autoria do Sr. Deputado
Samir Tannús, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com o Prof. José Isra-

el Vargas, por sua escolha para

o cargo de Presidente do Conse-

lho Executivo da UNESCO.

De autoria do Sr. Deputado
Aloísio Garcia, solicitando a

inserção em ata de voto de con-

gratulações com o "Diário de Mi

nas" pela publicação de série

de artigos relativos à economia
cafeeira de Minas Gerais.

De autoria do Sr. Deputado
José Belato, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra

tulações com a população de Ca:

reaçu, pelo aniversário de cria

ção do Município, a ser comemo-

rado em dezembro de 987.

De autoria do Sr. Deputado
Saint'Clair Souto, solicitando

a eiinncipação do Distrito de Na

ta.ândia, no Município de Bonfl
nópolis de Minas. -

De autoria do Sr. Deputado
Saint'ClIair Souto solicitando
a emancipação da Vila Dom Bosco,

localizada no Município de Bon-
finópolis de Minas.

De autoria do Sr. Deputado

Saint'Clair Souto, solicitando

a emancipação dc Distrito de Ge

nipapo, localizado no Município

de Francisco Badaró.

CD1'4Í4 tIJAÇOES:

5/11/87:

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o

lecimento do Sr. Antônio Carlos

Quirino Costa, ocorrido em Bom

Despacho.

De autoria do Sr. Deputada
Agostinho Patrus, registrando o
falecimento do Dr. Fernando Pin
to Peixoto, oc rjrrido em 2/9/87

De autoria do Sr. Deputado
AgostinhD Valente, registrando
o falecimento da Sr 4 Margarida

Valente Brandão, ocorrido em 2/

11/87.

De autoria do Sr. Deputadi
Agostinho Valente, registrando
o falecimento do Sr. Luiz Már-

cio Fontes Cal,ocorrido dia 311
10/87.

10/11/87:

De autoria do Sr. Deputado
João Bosco Martins, registrando

o falecimento da Sr° Maria Lu!-
za Starling, ocorrido em Belo
Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
João Bosco Martins, registrando
o falecimento do Sr. Josias Men
des Gonçalves, ocorrido nesta

Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Patrus, registrando
o falecimento do Dr. Jo'3é Ro-

driges de Oliveira Filho e de

Marta do Carmo Testefani, ocor-

rido em Guarapari.

De autoria do Sr. Deputado
Rubens Gaccia, registrando o

falecimento do funcionário des-
ta Casa, Sr. Pedro Sérgio Ma -

chado, ocorrido nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Domingo Lanna, registrando o fa

lecimento do Dr. Geraldo Perei:

ra da Silva, ex-Diretor-Geral

do DER-MO, ocorrido nesta Capi-
tal.

De ajt rDria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, registrando
o falecimento do Sr. Fernando

Auguoto de Paula, ocorrido na

cidade de Chácara.

De autoria do Sr. Deputado

Paulo Pereira, registrando o fa

lecimento 
do 

Sr.Sr. Américo Este:

ves, ocorrido em Abadta dos Dou

rados.

12/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martina, registrando o fa

lecimento da Sr L3 Geralda Maria
de São José, ocorrido em Nova
Serrana.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, registrando o fa

lecmarto do Sr. Marcos Nottn

Greco, ocorrido em Divinópolis.

De autoria do Sr. Deputad3

Jainte Martins, registrando o fa

lecimento do Sr. João Gomes da

Silva, ocorrido em Divinápolis.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, registrando o fa

lecimento do Sr. André Luiz Po—r

tela, ocorcido em Divinópolis.

De autoria do Sr. Deputad

Jaime Martins, registrando o fa

lecimento da Sr Inês de CastrJ

ocorrido em Divinópolis.

De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci
mento de Felipe Ricardo Dantas,

ocorrido em Camanducaia.

De a:jtoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci

mento 
do 

Sr.Sr. Odilon Dias de Pai

va, ocorrido em Camanducaia. -

De autoria do Sr. Deputado

Elmiro Nascimento, registrando

o falecimento do Sr. José Januá

rio Pinheiro, residente na cicFã

de de Presidente Olegário, ocof

rido nesta Capita'. -

De autoria do Sr. Deputado
José Bonifácio,registrando o fa

lecimento do Dr. Célio Goyatá

ocorrido nesta Capital.

De antoria do Sr. Deputado

Geral&) Rezet-d, registrando o

falecimento do Sr. Divino Viei-

ra Paiva, ocorrido ei Monte Ala
gre de Minas.

De autoria do Sr. Deputado

Sa:iir Tannús, registrando o fa-

lecimento do Dr. Geraldo Perei-

ra da Silva,ex-Diretor-Geral do

DER-MG.

13/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

José Renato, registrando o fale

cimento do Dr. Geraldo Pereira

da Silva, ocorrido nesta Capi-
tal.

De autoria do Sr. Deputado
Bernardo Rubinger, registrando
o falecimento do Sr. Urias de

Souza eSilva, ocorrido em Patos
de Minas.

16/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci

mento do Sr. Benedito Frugoli

ocorrido na cidade de Ipuiúna.

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, registrando o

falecimento do Dr. Durval Dani-
el Filho, ocorrido em Ponte No-

va.

17/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Bosco Martins, registrando
o falecimento do Sr. Moysés Mi-

litão, vicentino, legionário,Mi

nistro de Eucaristia e um cris-

tão autêntico, ocorrido nesta

Capital.

18/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Sílvio Mitre, registrando o fa-

lecimento da Sra. Eunice Alva-

renga, ocorrido no dia 16 do

corrente, na cidade de Perdões.

19/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Vítor Penido, registrando o fa-

lecimento do Sr. Ireno Dias de

P::eiíjo, ocorrido em Nova Lima.

23/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Paulo Pereira, registrando o fa

lecimento da Prof O Célia Lemos

Borges, ocorrido nesta Capital.

25/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Rosa, registrando o faleci
mento do jovem Eduardo Matilde,

vítima de acidente automobilís-

tico.

De autoria do Sr. Deputado

Samir Tannús, regi strando o fale

cimento do jovem Reinaldo Gar-
cia Melgaço, ocorrido em 25/10/

87, nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado

José Maria Pinto, registrando o

falecimento do Sr. Nativo de

Carvalho Lage, ocorrido nesta

Capital.

26/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

João Bosco Martins, registrando

a cessão de seus direitos do em

préstimo natalino, no valor d

Cz$1 .000.000,00 (hum milhão de

cruzados), a 100 funcionários

da Assembléia, a serem indica -

dos pela PSLEMG.

De autoria do Sr. Deputado

Ronaldo Vasconceilos, registran

do o falecimento do Sr. Emíli6

Mafia Gomes, ocorrido em Congo-

nhas.

De autoria do Sr. Deputado

Rubens Garcia, registrando o fa

lecimento do Sr. Arnaldo Nanet-
ti Dias, ocorrido em São Paulo.

De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, registrando o

falecimento de Sr. Mário Pederi

va, ocorrido em Varginha.

27/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Samir Tannús, registrando o fa-
lecimento do Sr. Salim Jorge Fe

res, ocorrido na cidade de Itui
utaba. -

De autoria do Sr. Deputado
Samir Tannús, registrando o fa-
lecimento do Sr. Antônio Ribei-

ro da Cunha, ocorrido na cidade
de Ituiutaba.

30/11/87:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento da Sr° Maria Cândi-
do Rosa, ocorrido em Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Nastral Nas-
sur, ocorrido em Itumirim.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, registrando o
falecimento do Sr. José Barbona
Moreira, ocorrido em Ponte Nova.

De autoria do Sr. Deputado
Luís GaiTtogi, registrando o fa
lecimento do Sr. Arnaldo Nanet:

ti Dias, ocorrido em São Paulo

(proposição idêntica à do Depu-
tado Rubens Garcia).

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emíliq registrando o fa-
lecimento do Professor Hermínio
Ferreira Pinto, ocorrido nesta
Capital.
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