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LEGISLATIVA-
ANO II

ÓRGÃO INFORMATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A Assembléia Legislativa reiniciou seus trabalhos legislativos no dia 1 de março último, r:rlr rrrirri,ro sole-
ne que Contou com a presença cio Presidente da Casa, Deputado Neif Jabur e de diversas autoridades civis
e militares

MINAS GERAIS PODERÁ CHEGAR A 750 MUNICÍPIOS

ASFAS DIVULGA RELATÓRIO ANUAL
PÁG.2

OAB HOMENAGEIA DEPUTADOS MINEI-
ROS
PÁG. 2

MUDANÇAS NA REABERTURA DA 11
LEGISLATURA
PÁG.3

III ENCONTRO DE PRESIDENTES DE AS-
SEMBLÉIAS LEGISLATIVAS
PÁG.6

AL COMEMORA O DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
PÁG. 4 ,5

A Comissão de Assuntos Municipais e Plane-
jamentos Regionais da Assembléia Legislativa está
concluindo o processo de revisão final da divisão
administrativa municipal do Estado de Minas Gerais,
que prevê a criação e emancipação de distritos do
Estado.

Presidida pelo Deputado Péricles Ferreira, a
Comissão tem como Vice-Presidente o Deputado
Jorge Gibram e como membros efetivos os Deputa-
dos Jamil Júnior, Luiz Vicente Callichio e Maria El-
vira Salies. Os membros suplentes são os Deputados
José Bonifácio de Andrada, Antônio Genaro, Aloisio
Garcia, Maurício Moreira e Vitor Penido.

NOVOS MUNICÍPIOS E DISTRITOS

A revisão administrativa compreende a eman-
cipação, fusão, desmembramento, divisão ou extin-
ção de distritos, bem como a criação, fusão, anexa-
ção, extinção, modificação dos limites ou outras al-
terações territoriais dos municípios. O período para
realização desse trabalho é determinado pelo artigo
35 da Lei Complementar Estadual n' 3172, com as al-
terações introduzidas pela Lei Complementar n 2 7175.
Para o quadriénio em curso, o prazo para a revisão
administrativa municipal vai de 15 de maio de 1987 a
15 de maio de 1988, de forma a permitir que as elei-
ções municipais deste ano se lam preparadas já com
base nas novas alterações.

Os interessados na revisão administrativa en-
caminharam seus pedidos à Comissão de Assuntos
Municipais, através de requerimento de Deputados,
instruidos com a documentação necessária. Para ga-
rantir o cumprimento do calendário, a Comissão não
está mais recebendo novos pedidos. Esgotou-se
também, no último dia 20 de março, o prazo para de-

sarqu ivameflto dos processos relativos à revisão ad-
ministrativa apresentados de 1979 a 1982.

A situação atual dos processos em andamento
é a seguinte:

PROCESSOS ENCAMINHADOS AO I.G.A.
P/ DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS DIVISAS

Criação de Distrito
MUNIC.	 DISTR.
CAMPOLIDE	 Antônio Carlos
DR. SÁ FORTES	Antônio Carlos
SAO LUIZ	 Jacutinga

Emancipação de Distrito
ARAPORA	 Tupaciguara
BRASILANDIA	João Pinheiro
CACHOEIRA DO CAMPO Ouro Preto
CARNEIRINHOS	Iturama
CUPARAQUE	 Conselheiro Pena
FERVEDOURO	Carangola
FREI JORGE	 Mendes Pimentel
GOIABEIRA	 Conselheiro Pena
GUAICUI	 Várzea da Palma
ICARAI	 São Francisco
IPABA	 Caratinga
JAIBA (Otinolándia)	Manga (Monte Azul)
LIMEIRA DO OESTE	lturama
MATIAS CARDOSO	Manga
MORRO DO FERRO	Oliveira
MUCURI	 Teófilo Otoni
NOVO ORIENTE	Teófilo Otoni
RIACHINHO	 São Romão
TEBAS	 Leopoldina
URUCUIA	 São Francisco
VARGEM ALEGRE	Caratinga

PROCESSOS DEVOLVIDOS PELO I.G.A C/ A RES
PECTIVA DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUE SERÃO EN
CAMINHADOS AO IBGE

Criação de Distrito
DISTRITO	 MUNICÍPIO
OURO FINO	 Conceição do Mato Den-

tro
PILAR	 Patos de Minas
PRATA	 São Gonçalo do Pará
RIBEIRÃO DE ST AN-	Brás Pires
TÔNIO
SÃO JOÃO DA VACARIA Virgem da Lapa

PROCESSOS ENCAMINHADOS AO IBGE
P/ LEVANTAMENTO DADOS ESTATÍSTICOS

Criação de Distritos
DISTR.	 MUNIC.
OURO FINO	 Conceição do Mato Den-

tro
PILAR	 Patos de Minas
PRATA	 São Gonçalo do Pará
RIBEIRAO DE ST AN- Brás Pires
TÔNIO
SÃO JOÃO DA VACARIA Virgem da Lapa

Emancipação de Distrito
ENTRE FOLHAS	Caratinga
NAQUE Açucena
SANTA CRUZ DE SALI- Salinas
NAS
SÃO JOAQUIM DE BI-	Igarapé
CAS
SÃO JOSÉ DA LAPA	Vespasiano
UBAPORANGA	Caratinga

Após a fase de instrução e estudo dos processos, a
Comissão de Assuntos Municipais apresentará pro-
jeto de lei dispondo sobre a divisão administrativa
do Estado, que conterá todas as alterações aprovadas
na etapa preparatória. A proposição deverá estar san-
cionada até o dia 15 de maio deste ano.



RELATÓRIO ANUAL DA ASFAS
A Associação Feminina de Assistência So-

cial - ASFAS apresenta relatório anual de ativida-
des e atendimentos prestados em 1987. O total de
3.537 auxílios concedidos a pessoas carentes e
associações comunitárias atesta o dinâmico tra-
balho desenvolvido por aquela entidade, presidida
por O. Maria Eny Siqueira Jabur.

Durante o ano de 1987, a ASFAS doou
centenas de cadeiras de rodas, utensflios médico-
hospitalares, cobertores - 25.000 - aparelhos audi-
tivos, aparelhos ortopédicos, bolsas de colosto-
mia, colchões de água, óculos, próteses Ml, apa-
relho glicossimetro, aparelho nebulizador, além de
agasalhos; concedeu auxflio-funeral e auxflio-me-
dicamento; distribuiu materiais de construção,
material escolar, próteses dentárias e oculares;
subvencionou o custeio de tratamentos médicos e
odontológicos e receitas prescritas a auxiliares da
Casa, prestando incontáveis benefícios a um
grande número de pessoas da Capital e do Interior
do Estado.

A OAB - MG, Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Secção MG, promoveu, no dia 22 de dezembro de
1987, sessão solene para homenagear os seguintes
deputados estaduais e futuros constituintes mineiros
regularmente inscritos naquela instituição: Ademir
Lucas, Agostinho Valente, Anderson Adauto, Amilcar
Padovani, Bernardo Rubinger, Camilo Machado,
Clêuber Carneiro, Eduardo Ottoni, Elmo Braz, Felipe
Néri, Ferraz Caldas, Geraldo Resende, João Batista
Rosa, Jorge Gibram, José Bonifácio de Andrada, Jo-
sé Bonifácio Mourão, José Ferraz da Silva, José Ma-
ria Chaves, Kemil Kumaira, Luís Carlos Gambogi,
Márcio Maia, Neif Jabur, Paulo Pereira, Romeu
Queiroz, Sandra Starlinq e Vitor Penido,

Na solenidade, foram também entregues car-
teiras a novos advogados e estagiários, que tiveram
como paraninfo o Presidente da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, Deputado Neif Jabur.

A sessão foi aberta pelo Presidente da Ordem,
Professor Jair Leonardo Lopes, e a saudação aos ho-
menageados foi proferida pelo Professor Gerson 80-
zon.

A tônica dos pronunciamentos recaiu sobre a
necessidade de integração entre os trabalhos de le-
gisladores e advogados, neste momento de elabora-
ção das normas constitucionOis que regerão o País,
com vistas à reconquista do Estado de Direito e ao
fortalecimento das institu içoes.

BENEFICIÁRIOS:
O quadro social da ASFAS e constituído

pelas esposas e familiares dos deputados fede-
rais, estaduais e seus suplentes, contando atual-
mente com 97 associados. A entidade funciona
atualmente no andar térreo do Palácio da Inconfi-
dência e atende prioritariamente casos encami-
nhados pelos parlamentares e que dependam de
soluçoes junto ao IPSEMG, INPS, INAMPS, lA-
PAS, hospitais, creches, asilos, paróTquias, servi-
ços funerários e Outros.

HISTÓRICO:
A ASFAS foi fundada em 1980, como fruto

de esforço e sensibilidade para as causas sociais
da ex-primeira dama da Assembléia, Terezinha
Ceci Ursini, esposa do então Presidente da Casa,
deputado Geneslo Bernardino. Em maio de 1983,
a entidade foi integrada à Assembléia Legislativa
para melhor cumprir sua finalidade filantrópica,

O Professor Bozon ressaltou a intimidade que
une políticos, principalmente legisladores, e juristas,
principalmente advogados: "os senhores dão as leis,
indicam os meios para a travessia da vida em socie-
dade e nós atuamos na dinâmica dessa travessia,
sempre vigilantes pela presença perene da justiça e
da liberdade".

Neste contexto, segundo Gérson Bozon, a ho-
menagem ali arestada aos parlamentares mineiros
visou "traduzir os sentimentos e as esperanças de to-
dos nós, advogados, nos legisladores do Brasil, nesta
hora em que estes se empenham.,, na luta pelas
transformações d Estado de Direito, para dar-lhe le-
gitimidade democrática, afastando os radicalismos
demolidores de esquerda e de direita, através de
afirmações verticais de uma democracia social e hu-
mana.

O Professor Bozon reafirmou ainda a esperan-
ça de que os parlamentares mineiros esgotem "as
competências expressas e implícitas que a Carta Fe-
deral deixar ao Estado", elaborando uma constitui-
ção Estadual que possa retirar Minas ''do atraso, do
subdesenvolvimento e da pauta de pobreza de sua
gente".

Falando aos novos advogados estagiáriosins-
critos na Ordem, o Deputado Neif Jabur ressalvou
Li Importância do momento histórico brasileiro de

VISITAS OFICIAIS

-.'-

mediante prestação de serviços de assistência
social, promoção de educação e desenvolvimento
cultural defesa da saúde, assistência médico-
odontológica e amparo social da coletividade.
FUNCIONAMENTO:

A ASFAS tem atendido às pessoas neces-
sitadas com repasse de verbas obtidas de entida-
des, órgas públicos ou patronos. Utiliza-se ou-
trossim de rendas decorrentes de promoções co-
munitárias. É de se ressaltar ainda a inteipessão
das associadas junto às autoridades e à omuni-
dade no sentido de angariar recursos para fazer
face ao trabalho assistencial da associação.

Conveniada com a Secretaria Especial de
Ação Comunitária - SEAC e a Secretaria do Pla-
nejamento - SEPLAN, a ASFAS promoveu even-
tos como a Feira da Paz, Noite dos Três Poderes,
Noite Italiana, Noite Árabe, Avant-Premiêre e Ba-
zar da Pechicha, que lhe renderam recursos para
aplicação nas atividades filantrópicas

"emergência de uma nova Constituição vale dizer,
de um novo ordenamento jurídico",

Segundo Neif Jabur, o pais vive o descrédito e
a desconfiança nas instituições,., em conseqüência do
"afrontamento e retalhamento" da ordem jurídica
nacional durante os tempos de autoritarismo. Para o
Presidente da Assembléia de Minas, a reconquista do
Estado de Direito, através da fixação das normas
constitucionais "e a única forma capaz de recriar nas
relações políticas e económicas a credibilidade nas
instituições nacionais''.

No plano social e econômico, Neif Jabur cha-
mou a atenção para a enorme disparidade entre os
indicadores do crescimento econômico brasileiro em
termos industriais, que Situam o pais entre os 10
maiores do mundo, e os indicadores sociais de des-
nutrição, analfabetismo e pobreza, que nos fazem fi-
gurar abaixo de 50 Outros países, e concluiu: "Redu-
zir esse desequilíbrio é tarefa política, não há outra
saída que a ação política: continuada, corajosa, deci-
dida."

O paraninfo encerrou suas palavras incitando a
OAB a ''participar intensamente dos trabalhos de
elaboração da nova Constituição de Minas Gerais" e
acrescentou: "a aliança entre o Poder Legislativo e o
mundo jurídico deverá chegar a ser perene em nosso
Pais.., e que esta integração nos conduza, cada vez
mais, à reflexão de que o direito é o reino da liber-
dade realizada'',

O presidente da Assembléia Legislativa, de-
putado Neif Jabur e sua mulher, Maria Eny Siqueira
Jabur, receberam ontem, ao meio-dia, no Salão No-
bre do Palácio da Inconfidência, visita do embaixador
da Itália, Antõnio Ciarrapico, acompanhado do di-
plomata Mário Trampetti, do cônsul Renato Varriale
e do funcionário do Consulado, Alfredo Fait,

Num clima de descontração, eles conversaram
sobre aspectos das culturas italiana e brasileira e o
embaixador elogiou o Brasil pelo desempenho de
seus jogadores de futebol na Itália, destacando a
atuação do jogador Falcão.

A tarde, Antõnio Ciarrapico participou da reu-
nião plenária e foi saudado pelo 22 secretário da Me-
sa da Assembléia, deputado Amilcar Padovani, O
parlamentar, que falou em nome da Assembléia,
exaltou a figura do embaixador e enumerou diversos
episódios de sua carreira. Padovani disse que consi-
derava a Visita de Ciarrapico á Assembléia Legislativa
uma homenagem a Minas Gerais, O deputado tam-
bém lembrou que "o Brasil, pelo seu progresso, de-
ve muito à grande nação italiana, através de seus fi-
lhos aqui espalhados, principalmente em São Paulo,
o maior reduto de italianos no Pais."

Corri uni sotaque carregado o embaixador dis-
se que estava muito emocionado e agradeceu as
"palavras calorosas do deputado", confirmando que
Padovani estava com razão ao dizer que sua visita era
uma homenagem à Assembléia, e que ele o estendia
a todos os mineiros, uma vez que aquela é uma casa
dos representantes do povo.

A Assembléia de Minas reiniciou seus traba-
lhos legislativos no dia 1 9 de março último. A reu-
nião solene de instalação da 2 sessão legislativa d
11 Legislatura foi aberta pelo Presidente da Casa,
Deputado Neif Jabur, e contou com a presença de
várias autoridades. Integraram a Mesa o Secretário
de Estado da Justiça, Deputado Gemido dci Costa
Pereira, representando o Governador Newton Cardo-
so; o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembar-
gador José Arthur de Carvalho Pereira: o Prefeito de
Belo Horizonte, Sérgio Ferrara; o Comandante da 4
Brigada de Infantaria, General Liiiz Carlos Rodrigues
Dória; o Presidente do Tribunal dc Coroas. Maurício
Brandi Aleixo, e o então Presidente do Tribunal de
Alçada, Dr, Rubens Xavier Pereira,

CONSTITUINTE ESTADUAL
Na oportunidade, o Secretário da Justiça, De-

putado Geraldo da Costa Pereira, ocupou a Tribuna
para ler a mensagem do Governador do Estado. Em
seguida, falou o líder do PFL, Deputado Antônio
Milton Salles, que destacou a responsabilidade dos
deputados rio ano da elaboração da Constituição Es-
tadual. Em nome do Partido cios Trabalhadores, falou
O Deputado Raul Messias destacando o difícil rela-
cionamento de seu partido com o_Poder Executivo no
último ano. O Deputado Eduardo Ottoni, Líder cio PL,
abordou em seu discurso as dificuldades vividas
atualmente pela população assalariada do País. Em
nome da Minoria, falou o Deputado Domingos
Lanna, que assegurori que a oposiçao rrianterã vigi-
lância Constante em defesa da causa pública. O De-
putado Amilcar Padovani do PDT, em faia contun-
dente, defendeu o engrandecimento do Poder Legis-
lativo, enquanto o representante do PMDB, Deputado
João Rosa, pregou maior harmonia entre os poderes
Coçisijiu idos,

Encerrando a cerimõnia, o Presidente Neif Ja-
bur afirmou que a "Assembléia Legislativa deverá ser
urna nova Casa este ano, pois a nova Constituição do
Pais consolidará a maioridade n'ia sociedade civil bra-
sileira.'b Presidente deu boas-vindas aos parlarnen-
tares, e reafirmou, mais uma vez, o compromisso do
Poder Legislativo com a democracia.

V árias novidades e mudanças marcaram o rei-
rido dos trabalhos da 21 sessão legislativa da lia
Legislatura na Assembléia Legislativa, tais como in-
dicação de novas lideranças de Bancadas, posse do
Deputado Roberto Luiz Soares e adoção de um novo
Sistema de i dentificação para acesso ás dependências
da Casa, além de reformas de alguns setores cio Palá-
cio da Inconfidencia

UDERANÇAS RECÉM- INDICADAS
O Deputado Armando Goncalvrlrs Crista 4 o

novo Líder do PMDB na AssemL'iléia Legislativa. Mci
dico, natural de Felixlándia, Armando Costa já exer-
ceu as seguintes atividades: médico do INPS e co
Sindicato dos Fluviários de Pirapora: coorderrarior
médico da Agência cio INPS de Pirapora: chefe cia
Clínica e Chefe da Divisão Médica Assisténcial do
INAMPS - Posto Sagrada Família: médico da União
Auxiliadora dos Cegos de Belo t-brizonte e Conse-
lheiro dci RURALMINAS.

Como deputado estadual, eleito pela primeira
vez para o período de 1983-1937, ocupou riVice-Li -
derança rIo PMDB e da Maioria, além de coordenar
diversas comissões técnicas da Assembléia.

Ao assumir, Armando Costa afirmou que co-
mo Líder "vai tentar dirigir a Bancada em consonân-
cia com todostodos os deputados pois, na sua opinão, essa
é a única maneira de rebater todas as criticas que léria
sido feitas ao partido cr au governo, quer selam ver-
dadeiras ou falsas."

O Deputado Agostinho Valente foi escolhido
para liderar a Bancada do Partido dos Trabalhadores
na Assembléia. Bancário, advogado, nasceu em AI-
vorada--MC. No currículo do parlamentar destacam-
se ainda sua atuação como advogado do Banco do
Brasil em Juiz de Fora e sua candidatura à Prefeitura
Municipal daquela Cidade.

LIDERANÇAS MANTIDAS
Os Deputados Antonio Milton Salies, do PFL,

Vellingtoo Baíbinao de Castro, do PDT, e Eduardo
Ottonii, do PL, foram reeleitos lideres dos seus parti-
dos.

O Deputado Felipe Néri foi mantido como Lí-
der do Governo e cia Maioria na Assembléia Legisla-
tiva, Também o Líder da Minoria, Deputado Dornin-
goa Lannna, foi mantido, enquanto no PDS, o Depu-
tado José Bonifácio Filho responde pela liderança.

SUBSTITUIÇÃO NO POS
Em decorréncia dci rion'ieação do Deputado

Samir Taranus, do PDS, para a Secreatria de Estado
do Trabalho, a sua vaga na Assembléia foi assumida
pelo primeiro suplente, Roberto Liiii Soares, Secre-
tário-Geral do partido, que já exerceu dois manndator;
anteriormente. Roberto Soares volta à Assembléia
assegurando que "seu objetivo é fortalecer o PUS, e
sua grande meta á o êxito rias convenções municipais
do partido. Segundo o Deputado, o seu partido tem
grandes cfiarrcer, de crescer nas elciçõi,'r; rira rnrrvnnbrO
próximo

ALTERAÇÃO NO CONTROLE DE ACESSO À AS-
SEM BLÍ IA

Por decisão da Mesa da Assembléia, o Palácio
da lnr-,onrfidõncia alterou o esquema de acesso às de-
pendências do edifício com a implantação de normas
que estão facilitando a circulação do, público. Para
entrar no prédio, preenche-se uma "ficha de audiên-
cia" onde são indicados o nome do deputado ou do
funcionário com quem se deseja falar, a ala, o andar
e o número do respectivo gabinete ou seção.

Com essa medida, o público tem circulado
com maior desenvoltura pelos corredores da Ass-
senabléia Legislativa, obtendo logo na entrada todas
as informações de que necessita.

A medida visa também a segurança dos de-
putados, funcionários e do próprio público que fre-
quenta o Palácio da Inconfidência.

Paralelamente foi instituído o sistema de iden-
tificação dos funcionários da Casa, através do uso de
crachás,

Ainda com vistas ao melhor aparelhamento da
Casa, para fazer face aos trabalhos constituintes, foi
ampliado o inúmero de cadeiras nas galerias popu-
lares e instalada uma sala especial para a Imprensa,
ao lado de Salcie i's1:lQ próximo ao Plenário.

Deputado Agostinho Valente
Líder do PT
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Assembléia Legislativa promoveu, nos dias
23, 24 e 25 de março, as comemorações peloDia In-
ternacional da Mulher, atendendo a requerimento da
Deputada Maria Elvira,

As comemorações tiveram inicio com a reali-
zação de reunião especial no Plenário da Casa, presi-
dida pelo Deputado Neif Jabur. A cerimônia contoi
com a presença d& Secretária de Estado da Cultura,
Angela Gutierrez, e de outras personalidades do
mundo político, artístico e literário.

CONFERÊNCIA E DEBATE
Após a reunião, seguiu-se conferência da ad-

vogada e ex-assessora junto ao Ministério da Cultura
para a questão da mulher, Dra. Florisa Verucci, que
falou sobre ''Perspectivas da Mulher Brasileira''.
Diante de uma platéia atenta, Florisa discorreu sobre
diversos problemas que afetam a vida da mulher bra-
sileira nos dias atuais. Para ela, a mulher está des-
contente e começa a se movimentar, mesmo em re-
giões mais afastadas. "Temos o que chamamos de
tradição. A tradição forma um bloco difícil de ser
partido, mas neste bloco já existem brechas por onde
as mulheres estão passando e criando novas formas
de pensamento."

A conferencista citou três elementos básicos
que estão contribuindo para a grande mudança da
mulher na sociedade: as descobertas científicas que
tiraram a mulher do imperativo biológico da repro-
dução; os meios de comunicação que trouxeram para
dentro de todos os lares a informação, a imagem e o
exemplo, mudando valores nas pequenas e grandes
cidades e, por fim, como último elemento, a moder-
nização econômica que exige a participação da mu-
lher no mercado de trabalho. Com relaçao a esta
participação, Florisa considera que a mulher ainda é
alvo de acentuada discriminação, principalmente se
essa mulher estiver em idade reprodutora ou 

se 
se

tratar de mulher negra. Salientou também as discre-
pãncias de salários, ficando a remuneração pelo tra-
balho da mulher sempre aquém daquela atribuída ao
homem pela mesma tarefa.

A educação foi outro tema abordado por Flori-
sa. Na universidade, conforme afirmou, as mulheres
são em maior número que os homens. Acontece que
a mulher sai da universidade e não dá prossegui-
mento à sua carreira. Ela se perde no meio do cami-
nho. No campo profissional, assim como em Outros
setores, verifica-se o fenómeno da pirâmide, onde o
número de mulheres vai diminuindo à medida em
que aumenta o nível de remuneração, o poder de de-
cisão e o poder político. A mulher se conforma ou
é impedida de ir adiante. Ela permanece em funções
subalternas ou que exigem pouca especialização.

No que se refere à saúde, Florisa assegurou
que a mulher ainda não conseguiu dos poderes pú-
blicos um atendimento integral, ligado ao planeta-
mento familiar. Ela acredita que os problemas fun-
damentais de um país como o Brasil, que está em
crescimereto, são educação e saúde, mais importantes
até do que habitação e trabalho. Sem educação e
sem saúde, ninguém tem capacidade de participação
política. A base da preparação humana é o corpo e a
cabeça. ''Sem isso a gente não funciona", ressaltou.

A participação da mulher na política foi tam-
bém destacada. Foram citadas deoutadas estaduais,
entre as quais Maria Elvira e Sandra Starling, e lem-
bradas as vinte e seis mulheres constituintes, número
considerado inexpressivo por representar apenas 4%
do total de parlamentares. A conferencista ressaltou,
todavia, que as mulheres parlamentares estão de-
sempenhando um bonito papel tanto nas Assem-
bléias Legislativas quanto no Congresso Nacional.

Concluindo, Florisa Verucci conclamou a mu-
lher à luta: "Nós demos os primeiros passes. Os pró-
ximos também dependem de nós. E quando digo
dependem de nós estou me referindo a nós, gerações
mais velhas e a essa turminha que vem por ai, nos-
sos filhos, nossos netos. Não só filhas mas filhos
também, porque a mulher é a grande transmissora
de valores, e nesse processo muitas vezes transmit
para os filhos aquilo contra o que esta lutando. Nos-

a luta para superarmos as contradições e sermos
realmente independentes não se restringe pois, a
ação externa, política; ela começa dentro de nossa
própria casa.'

Encerrada a conferência, as integrantes da me-
sa, tendo à presidência a advogada Elizabeth Souto,
esposa do V Vice-Presidente da Assembléia, como
debatedoras as Deputadas Maria Elvira, do PMDB,
Sandra Starling, do PT, e a presidente do Grupo
Dandara, Diva Moreira, e, sob a coordenação da Pre-
sidente do Conselho Estadual da Mulher, Sandra Li-
ma, passaram ao debate de questões abordadas pela
conferencista. O debate foi aberto ao público e con-
tou com a participação de autoridades e convidados
especiais de diversos órgãos, entidades e associações
representativas de diversos segmentos da sociedade
mineira.
EXPOSIÇÕES

Ainda no dia 23 foram abertas no Espaço Cul-
tural da Assembléia, exposições de painéis focalizan-
do mulheres de destaque nos vários setores da vida
pública, profissional, cultural, científica e acadêmica
de Minas e do Brasil, painéis sobre mulheres no tra-
balho cedidos pelo SESIMINAS), e a exposição Arte
Mulher reunindo obras de arte alusivas ao tema
"mulher'', além de pinturas e esculturas de artistas
mineiras. A referida exposição contou com a coorde-
nação e organização da museóloga e artista plástica
Conceição Pilo.

Além de quadros, esculturas e painéis, foram
expostos trabalhos de alunos de várias escolas de
Belo Horizonte, contendo mensagens à mulher. As
paredes do saguão principal da Assembléia foram
totalmente cobertas por pinturas, desenhos, cola-
gens, redações e poemas carregados de criatividade e
reflexão sobre o tema "mulher" e executados pelos
alunos especialmente para a ocasião. Participaram os
seguintes estabelecimentos de ensino: Instituto Efi-
gênia Vidigal, Escola Maria Clara Machado, Colégio
Batista Mineiro, Instituto São Rafael, Escola Estadual
Tilo Fulgéncio, Escola Estadual Dom José Gaspar,
Escola Estadual Presidente Antônio Carlos, Escola
Estadual Pestalozzi, Escola Estadual Maestro VilIa
Lobos, Escola Estadual Dr. Paulo Diniz Chagas, Es-
cola Estadual Pandiá Calógeras, Escola Estadual
Santos Anjos, Escola Estadual Barão de Macaúbas,
Escola Municipal Padre Flávio Giammeta, Escola Mu-
nicipal Helena Antipoff. Escola Municipal Lídia A n-
gélica, Escola Municipal Humberto Castelo Branco,
Escola Municipal Professora Helena Abdalla, Escola
Municipal Oswaldo Cruz, Escola Municipal Dora To-
mich Laender, Escola SESI Newton Pereira, Escola
SESI Benjamin Guimarães, Escola SESI Hamleto
Magnavacca, Colégio Marista Dom Silvério. Colégio
Sagrado Coração de Jesus. Jardim Municipal Corné-
lio Vaz de Meio e Instituto Cecília Meireles.

Também o público presente pode registrar sua
mensagem à mulher nos painéis abertos, montados
no Espaço Cultural com o objetivo de oferecer ao vi-
sitante a oportunidade de participação e expressão.

MULHERES EM DESTAQUE

A exposição dos painéis ''Mulheres em Desta-
que" homenageOu as seguintes personalidades: as
pioneiras na luta pelo reconhecimento dos direitos
da mulher - Bertha Lutz, Maria Lacerda, Pagu, Eugó-
fia Brandão, Nair de Teffé. Carlota Pereira de Quei -
rós, Leolinda Daltro; - mulheres que fizeram história:
Anita Garibaldi, Maria Ouitéria, Elvira Komel, Joa-
quina de Pompéu. Tiburtina. Xica da Silva. Dona
Beija; - as escritoras: Adélia Prado, Cora Coralina,
Henriqueta Lisboa, Raquel de Queirós, Lúcia Macha-
do de Almeida, Cecilia Meireles, Marina Colasanti; -
personalidades de destaque no meio artístico e cul-
tural de Minas e do Brasil: Maria Lúcia Godoy, Fer-
nanda Montenegro, Berenice Menegale, Clementina
de Jesus, Yara Tupinambá, Marlene Silva, Marlene
Trindade; nomes de expressão na vida pública a ní-
vel estadual e federal: a Secretária de Estado da Cul-
tura, Ângela Gutierrez, a ex-Secretária de Estado da
Educação. Maria Eugênia Murta Lages, a Secretária-
adjunta do Trabalho e Ação Social, Raquel Scarlatel-
li, a Secretária - adjunta de Esportes, Lazer e Turismo,
Vera Coutinho. a Vice-Governadora do Estado Júnia
Marise, as ex-Deputadas Marta Nair e Maria José
Penna, as Deputadas estaduais Maria Elvira e Sandra
Starling, as Vereadoras Maria Toffani, Ivone Borges
Botelho, Vânia Carvalho e Helena Grecco, as Depu-
tadas federais Benedita da Silva e Sandra Cavalcanti,
a ex-Deputada Nysia Carone, a presidente do IEPHA.
Anna Marina Siqueira; - as mulheres mineiras de
carreira jurídica: Branca Margarida Pereira Rennó,
Leila M. Franca de Araújo, Ruth de Paula Moreira; -
mulheres que se destacaram ou se destacam à frente
de grandes obras assistenciais e educacionais: Helena
Antipoff (Fazenda do Rosário). Emma Ciodaro (Pan-
diá Calógeras), Carmosina Diniz (Zilah Frota), Helena
Branco )SERPAF(. Noemi Gontijo (Salão do Encon-
tro), Maria Olívia de Castro e Oliveira (LBA), Maria
Helena Gonçalves )AVOSC). Maria Lúcia Cardoso
(SERVAS), Myriam Ferrara (AMAS), Eny Jabur (AS-
FAS), a líder comunitária Flor, Irmã Dulce (Hospital
St2 Antônio) e Maria José Marinho, professora de
Yoga em BH; - as presidentes de instituições cujo
trabalho está voltado para as causas femininas: San-
dra Lima, do Conselho Estadual da Mulher, Maria li-
ma, da Associação das Empregadas Domésticas,
Lourdes Face, do Centro de Orientação à Mulher; -
representantes do setor académico, as professoras:
Beatriz Alvarenga (Física), EIza Afonso(Direito). Ma-
rilena de Souza Chaui (Filosofia). Maria da Conceição
Tavares (Economia) e, finalmente algumas mulheres
que se tornaram exemplo por sua dignidade, firmeza
e dedicação ao trabalho: Dona Risoleta Neves, Mãe
Menininha do Gantois, e Terezinha do Menino Jesus
Cançado, representando as funcionárias da Assem-
bléia,
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TARDES DE AUTÓGRAFO

Duas tardes de autógrafo, nos dias 23 e 24,
reuniram escritoras mineiras - romancistas, contistas,
poetisas, ensaístas e autoras de livros infante-juvenis
que estiveram à disposição dos estudantes e demais
visitantes para um bate-papo informal sobre seu tra-
balho literário.

Estiveram presentes: Alaide Lisboa, Alciene
Ribeiro Leite, Ana Cecilia Carvalho, Angola Lago,
Angola Leite de Souza, Branca Maria de Paula, Cida
Chaves, Cristin a Agostinho. Elza Beatriz. leda Pratos
Bernis, Lacyr Schettino, Lélia Vidal Gomes, Lúcia
Castelo Branco, Maria Auxiliadora Moreira Duarte,
Maria de Lourdes Dias Reis, Maria do Carmo Bran-
dão, Maria Esther Maciel, Maria Lysia Correa Araújo,
Maria Natalina Jardim de Almeida, Maria Pires, Na-
tércia Silva Villefori Costa, Terezinha Alvarenga, Zé-
lia Maria Guerra Simões, Laís Correa Araújo, Lidia
Vidal Gomos.

COORDENAÇÃO

A organização do evento ficou a cargo da
equipe técnica d a Secretaria-Geral da Mesa, do De-
partamento de Cerimonial e Assessorias das Deputa-
das Sandra Starling e Maria Elvira, e contou com a
participação da GF1ASLEMG e Diretoria - Geral, além
do apoio do Departamento de Imprensa, da Coorde-
nação de Securança, e ASFAS. Colaboraram ainda. a
Fundação João Pinheiro, SESIMINAS, Conselho Es-
tadual da Mulher, Fundação Clóvis Salgado, Concei-
ção Pilo e vários estabelecimentos de ensino de Belo
Horizonte.

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

ÀS 20h30min

PELA RÁDIO INCONFIDÊNCIA

TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA"

Um relato fiel do di a a dia
do Poder Legislativo

•
A reunião especial contou com a presença do Presidente da Casa, Deputado Neif Jabur, da Secretaria
de Estado da Cultura, Angela Gutierrez e de outras personalidades do mundo político, artístico e literá-
rio de Minas Gerais
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Alunos de 27 estabelecimentos de ensino prestigiaram as comemorações do Dia Internacional da Mulher
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¶	Além de quadros, esculturas e painéis, foram xoostos trabalhos de aliieo' :k:

Duas tardes de autógrafos i500ii ain escritoris	 t S contistas,	 ti. e- onsaistas e
autoras de livros infanto-juvenis



III Encontro de Presidentes de Assembléias Legislativas
buço, Luciano Nunes Santos - Piau, Juarez Rogério	Durante os debate:., foi dLscuUda a questão da
Furtado . Santa Catarina.	 necessidade de as Assembléias Legislativas recupe-

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de	rarem a autonomia na criação e provimento de seus

Por iniciativa do Presidente da Assembléia Le-	Janeiro fez-se representar pelo Deputado Átila Sid-	cargos, O que é vedado pelo Projeto de Constituição

gislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Neif	ney Lins de Albuquerque, Presidente da Assembléia	apresentado pela Comissão de Sistematizaçéo. e fo-

Jabur, realizou-se no dia 5 de fevereiro próximo	do Amazonas.	 ram propostas a Mesa única nas Assembléias por

passado, em Belo Horizonte, o III Encontro de Presi-	O Deputado Neif Jabur, Presidente do Encon-	Ocasião das Constituintes estaduais, a criação do lns-

dentes de Assembléias Legislativas.	 tro, conclamou, em seu discurso de abertura. os Le-	tituto de Previdência dos Legislativos e a não-inter-

O Encontro foi motivado pela necessidade de	gislativos estaduais a uma ação conjunta a nível na-	feréncia do Legislativo estadual na emancipação

os Presidentes das Assembléias firmarem suas posi-	cional, através de questões, movimentos e campa-	subdivisão e desmembramento dos Estados.

ções na defesa das prerrogativas dos Legislativos es-	nhas com vistas essencialmente ao esclarecimento da	Tais propostas foram reunidas em documento

taduais no novo texto constitucional e em relação a	opinião pública com relação ao papel do Poder Le-	encaminhado ao Presidente da Constituinte, Deputa

temas de grande relevância para a definição do fu-	gislativo na consolidação da democracia no País e	do Ulysses Guimarães, e às lideranças partidárias,

turo político da Nação.	 alertou para a necessidade imperiosa da consagração	juntamente com o "Manifesto de Belo Horizonte",

Estiveram presentes ao Encontro além do De-	de normas que permitam a plena restauração das	também elaborado durante o Encontro, onde se rea-

pulado Neif Jabur, os seguintes Presidentes de As-	prerrogativas deste Poder. Ressaltou ainda que, no	firmam as esperanças de que governo e constituintes

sembléias Legislativas: Deputados Francisco Roberto	seu entender, as propostas de mandato presidencial	convirjam para soluções adequadas aos principais

Holanda de Mello - Alagoas, Átila Sidney Lins de	de quatro anos e de Sistema parlamentarista de go-	problemas econômicos, sociais e políticos da Nação,

Albuquerque - Amazonas, Coriolano Souza Safes .	verno só serviriam, no momento, para fomentar a	com base na —prevalência de um governo democráti-

Bahia, Dílton Lyrio Netto - Espirito Santo, José Fer-	instabilidade das instituições políticas brasileiras, que	co e de uma Federação forte e empreendedora do

nandes de Lima - Paraíba, Felipe Coelho . Pernam .	vivem atualmente um quadro de crise e fragilidade,	bem comum e da paz social".

M E 5 A	 FERRAZ CALDAS	 PDT	 JORGE HANNAS
GERALDO REZENDE	AMLCAR PADOVANI	 JOSÉ DUARTE

Presidente:	Deputado NEIF JABUR . PMDB	 IRANI BARBOSA	 JOÃO BOSCO MARTINS	LUIZ VICENTE
1-Vice-Presidente: Deputado SAINT'CLAIR SOUTO -PMDB	JAIRO MAGALHÃES ALVES	NELINHO REZENDE	 MAURO MORAES
22 -Vice-Presidente: Deputado RAIMUNDO ALBERGARIA - PDS	JAMILL JÚNIOR	 PAULO CÉSAR GUIMARÃES	MÍLTON SALLES
1"-Secretário:	Deputado JOSÉ LAVIOLA - PMDB	 JOÃO PINTO RIBEIRO	WELLINGTON DE CASTRO	NARCISO MICH6LLI

22 -Secretário:	Deputado AM(ÇCAR PADOVANI - PDT	JOÃO ROSA	 VÍTOR PENIDO
30. Secretário	Deputado JOSE MARIA PINTO - PTB	 JOROE GIBRAM
49 -Secretário	Deputado CARLOS PEREIRA . PMDB	JOSE BELATO

JOSÉ FERRAZ	 PT
JOSÉ LAVIOLA	 AGOSTINHO VALENTE	PDS

L 1 D E R A N Ç A 5	 JOSÉ MARIA CHAVES	CHICO FERRAMENTA	JOSÉ BONIFÁCIO
JOSÉ RENATO	 NILMARIO MIRANDA	 PÉRICLES FERREIRA

PMDB. ARMANDO COSTA	 KEMIL KUMAIRA	 RAUL MESSIAS	 RAIMUNDO ALBERGARIA
MAIORIA: Deputado FELIPE NÉRI	 LUÍS GAMBOGI	 SANDRA STARLING	 ROBERTO LUIZ SOARES
PFL: Deputado MILTON SALLES	 MÁRCIO MAIA
PDT: Deputado WELLINGTON DE CASTRO	 MARIA ELVIRA
PT: Deputado CHICO FERRAMENTA	 MAURÍCIO MOREIRA
PDS. Deputado JQSÉ BONIFÁCIO FILHO	 NElE JABUR	 PFL	 PTB
PTB: Deputado MILTON CRUZ	 NINICO REZENDE	 AGOSTINHO PATRUS	 JQSÉ MARIA PINTO
PL. Deputado EDUARDO OTTONI	 PAULO PEREIRA	 ANTÓNIO FAGUNDES	 MILTON CRUZ
MINORIA: Deputado DOMINGOS LANNA	 PAULO PETTERSEN	 CAMILO MACHADO	 RUBENS GARCIA

ROMEU QUEIROZ	 CLÊUBER CARNEIRO
RONALDO VASCONCELLOS	DELFIM RIBEIRO

D E P 
LI 

A D O S	 SAINT'CLAIR SOUTO	DOMINGOS LANNA
SEBASTIÃO HELVÉCIO	ELMIRO NASCIMENTO

PMDB	 SERAFIM GQDINHO	JAIME MARTINS	 PI-
ADELINO DIAS	 SÉRGIO EMILIO	 JOÃO LAMEGO	 EDUARDO OTTONI
ADEMIR LUCAS	 SÍLVIO MITRE	 JOÃO PEDRO GUSTIM	PAULO FERNANDO
ALOÍSIO GARCIA
ANDERSON ADAUTO
ANTÓNIO GENARO
ARMANDO COSTA
BERNARDO RUBINGER
BONIFÁCIO MOURÃO
CARLOS PEREIRA
DIRCEU PEREIRA
ELMO BFIAZ
FELIPE NÉRI

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

DALMIR DE JESUS	 MARIA COELI SIMÕES PIRES
Diretor-Geral	 Secretária-Geral da Mesa

Constituinte na
CONSTITUINTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Presidida pelo Deputado Kemil Kumaira, a Comis-
são encarregada do trabalho preparatório para a Consti-
tuinte Estadual, tendo como Vice-Presidente o Deputado
Luiz Vicente Calicchio, como Relator o Deputado José Bo-
nifácio Filho e o Deputado Márcio Mata como Secretário,
promoveu no final do ano passado, juntamente com a Mesa
da Assembléia, a publicação da coletânea dos Regimentos
Internos das Assembléias Constituintes Mineiras de 1891,
1935 e 1947, e das normas similares que regeram o desen-
volvimento dos trabalhos de adaptação das Constituições do
Estado em 1965, 67, 69, com o objetivo de possibilitar seu
estudo comparativo. Também por iniciativa desta Comis-
são e da Mesa, encontram-se no prelo os textos integrais de
todas as Constituições do Estado e, em fase de elaboração,
uma publicação contendo fotos, dados e os relatórios das
Constituintes Mineiras. Este trabalho tem sido desenvolvi-
do pela Secretaria-Geral da Mesa, corri apoio da GRAS-
LEMG.

Ainda visando o oferecimento de subsídios históri-
cos à futura Constituinte Estadual, a Assembléia realizou
através do CINPE pesquisa sobre as Constituintes Estaduais
de 1891, 1935 e 1947, no sentido de viabilizar o resgate da
memória histórica do Poder, visando garantir o conheci-
mento necessário à realização consciente de uma efetiva
evolução constitucional do Estado.

O trabalho foi objetivo de novas reflexões em de-
zembro passado, iniciado há 3 anos, quando a Assembléia
promoveu um seminário para avaliação e coleta de novas
contribuições aos estudos realizados até então, a fim de
concretizar o documento final sobre a matéria. O seminário
contou com a participação de historiadores e cientistas so-
ciais, na condição de representantes da comunidade acadê-
mica.

CARÁTER SUPRAPARTIDÁRIO
As atividades da Comissão Preparatória da Consti-

tuinte, encarregada de propor o anteprojeto de regimento
interno e da elaboração constitucional desenvolvidas no 2
semestre de 1987, na definição do caráter suprapartidário
que envolve a função constituinte, permitindo que contri-
buições dos diferentes partidos políticos fossem incorpora-
dos ao texto de Regimento originalmente proposto.

Os membros da Comissão, individualmente ou por
delegação das respectivas bancadas partidárias, propuseram
numerosas mudanças no texto apresentado para discussão, o
que movimentou as reuniões com longos debates e sucessi-
vas intervenções e apartes dos parlamentares, visando a
aproximar as diversas interpretações sobre cada uma das
disposições. Na maioria dos casos, esse esforço de aprimo-
ramento da proposta de regimento permitiu a votação em
bloco das várias emendas apresentadas no seio da Comis-
são. O trabalho de elaboração do projeto foi concluído,
tendo sido o mesmo apresentado em Plenário, onde aguarda
a promulgação da Constituição Federalpara tramitação.

Ademais, a designação de parlamentares da Comis-
são para acompanhar as atividades da Constituinte Federal
em Brasília, sob a forma de rodízio, ensejou uma visão
mais Objetiva da tarefa constitucional que será assumida
pela Assembléia Legislativa.

Por sinal, esta iniciativa de observação e acompa-
nhamento do trabalho constitucional mereceu elogios do
presidente da Comissão de Sistematização da Constituinte,
Senador Afonso Arinos, que assinalou o espírito pioneiro
do I.egistativo de Minas Gerais, o primeiro a se fazer repre-
sentar intitucionalmente. nos trabalhos da Constituinte Fe-
deral.

AL
INFORMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Ainda no decorrer dos trabalhos da Comissão Pre-
paratória, foi discutida a necessidade (te informatização do
proceo constituinte, tendo sido considerados planos e
propostas naquele sentido. Modelos técnicos de formulários
foram avaliados, desde aqueles especificamente voltados
para a elaboração constitucional até os que devem acolher
propostas e indicações da população em geral.

Aliás, evidenciou-se em todas as fases do trabalho
da Comissão a preocupação central de abrir a função cons-
tituinte estadual à participação popular, de forma que ela
possa adquirir uma dimensão histórica acorde com sua sig-
nificação intrínseca.

Nesse sentido, a Mesa da Assembléia bem como a
Comissão Preparatória solicitaram dos órgãos de assessoria
a elaboração de um plano de divulgação da função consti-
tuinte estadual, trabalho que foi apresentado e recebeu su-
gestões de aperfeiçoamento por parte de vários membros da
Comissão.

A proposta de divulgação, aprovada em suas linhas
gerais, prevê um grande esforço de comunciação social da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de
estabelecer um dinâmico intercâmbio entre deputados-
constituintes de suas bases políticas, além, logicamente, e
facilitar o fluxo de sugestões a serem apresentadas por enti-
dades civis, dos vários setores sociais.

MATÉRIAS

PROJETO DE LEI:

23/12/87:

NQ 608/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado, que auto-
riza o Estado de Minas Gerais
a assumir o débito remanescente
dos empréstimos contraídos pela
CDI junto aos Bancos Oficiais
do Estado, nas condições e para
os fins que menciona.

VETOS:

18/12/87:
Veto parcial à Proposição de

Lei n0 10.205, que autoriza o
Poder Executivo a realizar ope-
ração de crédito, para fins que
menciona (encaminhado através

da Mensagem 252/87).

1
Veto parcial à Proposição de

Lei nQ 10.176, que estima a Re-
ceita e fixa a Despesa do Esta-
do de Minas Gerais para o exer-
cício financeiro de 1988 (enca-
minhado através da Mensagem n0
253/87).

23/12/87:
Veto parcial Proposição de

Lei n0 10.197, que dispõe sobre
níveis de vencimentos dos car -
gos do Quadro do Magistério, de
que trata a Lei n2 567/87 (enca
minhado através da Mensagem n
256/87).

MATERIAS APRECIADAS

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

4/12/87:
NP 27/87, que acrescenta ali

nea ao § 42 do art. 196 da Cons
tituiço do Estado (Proposta de
Emenda Constitucional ng 6/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

NQ 28/87, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 8 2 da Consti
tuiço do Estado de Minas Gerais
(Proposta de Emenda Constitucio
nai nQ 13/84, cujo primeiro sig
natárjo é o Sr. Deputado Jairo
Alves).

LEIS PROMULGADAS:

3/12/87:
NQ 9.446, que insfitjj -

dação Universidade de Poços oe
Caldas, e dá outras providên-
cias (Projeto de .ei n 308/87
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

12/12/87:
NQ 9.447, que eleva o limite

previsto no art. 40 da Lei n0
9.358, de 9 de dezembro de 1986
(Projeto de Lei n O 558/87,de au
tona do Sr. Governador do Est'ã

do).

17/12/87:

NQ 9.448, que autoriza o Po-
der Executivo a realizar opera-
ç ão de crédito, para fins que
menciona (Projeto de Lei n9569/
87, de autoria do Sr.Governador
do Estado. VETO PARCIAL

9.449, que estima a recei
ta e fixa a Despesa do EstacFõ-
de Minas Gerais para o exercí-
cio financeiro de 1988 (Projeto
de Lei n0 437/87, de autoria do
Sr. Governador do Estado).

NQ 9.450, que declara de uti
lidade pública a Loja Maçônic'
Verdade, União e Vitónia,com se
de na cidade de Belo Horizonte
(Projeto de Lei nQ 277/87,de au
tona do Sr. Deputado Serafim
Godinho).

NQ 9.451, que autoriza o Po-
der Executivo a transformar em
dívida fundada interna operações
de crédito por antecipação de
receita orçamentária(Projeto de
Lei no 556/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

N9 9.452, que autoriza o Po-
der Executivo a contrair emprés
timo junto ao Banco do Brasil
5/A, para os fins que menciona
(Projeto de Lei n0 555/87,de au
tona do Sr,. Governador do Est a
do). -

NO 9.453, que autoriza o Po-
der Executivo a contrair emprés
timo destinado a financiar Pro-
jeto de Saneamento Rural (Pro-
jeto de Lei n 5571/87, de auto-
ria do Sr. Governador do Esta-
do).

NQ 9.454, que altera a topo-
nímia do Município de José de
Meio (Projeto de Lei n0 365/87,
de autoria da Comissão de Assun
tos Municipais

22/12/87:
NQ 9.455, que dispõe sobre

níveis de vencimentos dos car-

gos do Quadro do Magistério, de
que trata a Lei n 2 7.109, de 13
de outubro de 1977, e dá outras
providências (Projeto de Lei n0
567/87,de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado). VETO PARCIAL

NQ 9.456, que altera disposi
tivo da Lei n0 5.301, de 16 cFe

outubro de 1969, que contém o
Estatuto do Pessoal da Polícia
Militar do Estado, e dá outras
providências (Projeto de Lei n0
465/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado). -

NQ 9.457, que cria a Delega-
cia Regional de Ensino com sede
na cidade de Leopoldina, e dá
outras providências (Projeto de
Lei nQ 512/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

NQ 9.458, que declara de uti
lidade pública o Sindicato do-s
Trabalhadores das Indústrias Me
talúrgicas e de Material ElétrI
co de Barbacena, com sede em
Barbacena (Projeto de Lei n0 07/
87,de autoria do Sr.Deputado Jo
sé Bonifácio). -

Ng 9.459, que declara de uti
lidade pública o Instituto Mi-
neiro de História da Medicina
com sede na cidade de Belo Hori
zonte (Projeto de Lei n 0 316/877
de autoria do Sr. Deputado Ro-
naldo Vasconcelios).

NQ 9.460, que declara de u-
tilidade pública a Associação
Pronaos Divinópolis Amorc, com
sede em Divinópolis (Projeto de
Lei no 342/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo da Costa Perei
ra).

NO 9.461, que declara de uti
lidade pública a entidade Movia
mento de Crianças Maria Izabel
Chaves, com sede na cidade de
Divinópolis (Projeto de Lei n9
211/87, de autoria do Sr.Deputa
do Jaime Martins).

NP 9.462, que declara de ut_
lidade pública a Associação De'
portiva Alagoano, com sede e
cidade de Francisco Sá (Proe
de lei n0 206/87, de autoni
Sr. Deputado Cai' 1 os 1 ' 1 L:
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N9 9.463, que declara de uti
lidade pública o Núcleo Assis T

tencial de Limoeiro,com sede na
cidade de Ipatinga (Projeto de
Lei Q 112/87, de autoria do Sr
Deputado Chico Ferramenta).

N2 9.464, que declara de uti
lidade pública a Associação Mu:
nicipal de Apoio Comunitário -
AMAC, com sede na cidade deaiiz
de Fora (Projeto de Lei nQ 338/
87, de autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins).

N9 9.465, que declara de u-
tilidade pública o Conselho Cen
tral de Lavras da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede na
cidade de Lavras (Projeto Lei
ng 334/87, de autoria da Sra.
Deputada Maria Elvira).

NQ 9.466, que declara de uti
lidade pública a Associação E
vangélica de Ensino e Assistên-
cia, com sede na cidade de Nova
Lima (Projeto de Lei n2 172/87,
de autoria do Sr. Deputado Vi-
tor Penido).

NQ 9.467, que declara de u-
tilidade pública o Conselho Par
ticular São Sebastião,da Sacie
dade São Vicente de Paulo,de o:
liveira (Projeto de Lei nQ 1581
87, de autoria do Sr. Deputado
Sílvio Mitre).

NQ 9.468, que declara de u-
tilidade pública o Hospital Nos
sã Senhora do Rosário - Associa
ção dos Filhos de São Camilo
com sede em Resende Costa (Pro
jeto de Lei ng 124/87, de auto-
ria do Sr. Deputado Jorge Han-
nas).

NQ 9.472, que dá a denomina-
ção de Gabriel Junqueira à Esco-
la Estadual do Córrego Caixa Lar
ga, em Fernandes Tourinho (Proji

to de Lei n° 51/87, de autoria
do Sr. Deputado José Laviola).

24/12/87:
NQ 9.473, que cria cargos de

provimento efetivo no Quadro
Permanente do Pessoal dos Servi
ços Auxiliares do Tribunal cFe
Contas do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências(PrOje-
to de Lei n9 546/87, de autoria
do Sr. Governador do Estado).

NQ 9.474, que cria a Delega-
cia Regional da Ensino com sede
na cidade de Pouso Alegre (Pro-
jeto de Lei ng 601/87, de auto-
ria do Sr. Governador daEstadd.

N9 9.475, que autoriza o Po-
der Executivo a instituir con-
curso de prognósticos sobre o
resultado de sorteio de núme-
ros como modalidade da Loteria
Estadual e dá outras providên-
cias (Projeto de Lei n 2 292/87,
de autoria do Sr. Deputado Moi
sio Garcia). -

NQ 9.476, que autoriza o Go-
verno de Minas Gerais a fazer a
reversão de um lote de terreno
urbano à Prefeitura Municipal de
Araújos (Projeto de Lei nQ 219/
87, de autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins).

N9 9.477, que autoriza o Po-
der Executivo a fazer reversão,
ao patrimônio de José Maurício
Maciel, de imóvel que menciona
(Projeto de Lei nQ 513/87, de au
tona do Sr. Governador do Esta
do).

NQ 9.480, que dá a denomina-
ção à Escola Estadual do Córre-
go da Agua Doce, no Município
de Fernandes Tourinho ( Projeto
de Lei ng 16/87, de autoria do
Sr. Deputado José Laviola - ex-
Projeto de Lei n2 2.430/86, de-
sarquivado a pedido do autor).

NO- 9.481, que declara de uti
dade pública a Federação de Mc
tociclismo do Estado de Minas Ge
rais - FMEMG, com sede no Muni-
cípio de Belo Horizonte ( Proje
to de Lei nQ 339/87, de autoria
do Sr. Deputado Dirceu Pereira).

NQ 9.482, que declara de uti
lidade pública o Grupo Espíriti
Luz aos Pequeninos - GELPE, com
sede em Ipatinga (Projeto de Lei
ng 216/87, de autoria do Sr. De
putado Jamili Júnior).

N2 9.483, que declara de uti
lidade pública a Santa Casa d4
Misericórdia da Paróquia de Pra
dos (Projeto de Lei n g 238187
de autoria do Sr. Deputado José
Bonifácio).

NQ 9.484, que dá a denomina-
çaã de "Dirce Moura Leite" à Es
cola Estadual Madre Maria Luiza
Hartzer, de Alfenas (Projeto de
Lei ng 59/87, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre).

N9 9.485, que declara de uti
lidade pública a Ação Social
Crista Rei, com sede nesta Capi
tal (Projeto de Lei n 240187
de autoria do Sr. Deputado José
Maria Pinto).

o
NP 9.486, que declara de uti

lidade pública a Loja Maçônica
Mestres do Divino, com sede em
Divino (Projeto de Lei ng 221/
87, de autoria do Sr. Deputado
Paulo Pettersen).

NQ 9.487, que declara de uti
lidada pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Alto São
Francisco de Assis, com sede em
São Lourenço (Projeto de Lei n
215/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves - ex-

Projeto de Lei n 0 2.132/86).

NO- 9.488, que declara de uti
lidade pública a Associação de
Criminalística de Minas Gerais,
com sede nesta Capital (Projeto
de Lei n2 245/87, de autoria do
Sr. Deputado João Pinto Ribeirq
ex-Projeto de Lei nQ 2.193/86
desarquivado a pedido do autor).

NÇ 9.489, que declara de uti
lidade pública a Associação Edii
cacional Pica-pau Amarelo, com
sede nesta Capital (Projeto de
Lei n9 157/87, de autoria do Sr.
Deputado Raul Messias).

NQ 9.490, que dá a denomina-
ção de Magid Lauar à Escola Es-
tadual Serra do Honório, do Mu-
nicípio de Teófilo Otoni (Proje
to de Lei nQ 243/87, de autoria
do Sr. Deputado Kemil Kumaira).

NQ 9.491, que dá a denomina-
ção à escola estadual situada no
povoado de Bom Jesus da Vista
Alegre, Município de Itanhomi,
de Escola Estadual Sebastião An
dré Rodrigues (Projeto de Lei n
50/87, de autoria do Sr. Deputa
do José Laviola). -

NQ 9.492, que declara de uti
lidadepública o Lar dos Velho
Paulode Tarso, com sede na ci-
dade de Ipatinga (Projeto de Lei
ri2 63/87, de autoria do Sr. De-
putado Jamill Júnior).

N2 9.493, que declara de uti
lidade pública o Clube Pesca de
Oliveira, sediado em Oliveira
(Projeto de Lei n 2 60/87, de au
tona do Sr. Deputado Sílvio Mi
tre). -

NQ 9.494, que declara de uti
liciade pública a Associação dos
Moradores do Distrito de Caeté,
com sede no Município de Juiz de
Fora (Projeto de Lei n 2 291/87,
de autoria do Sr. Deputado Amíl
car Padovani).

N2 9.495, que declara de uti
dade pública a Escola de Samba
Unidos do Barro Branco, da cida
de de Caratinga (Projeto de Lei
n 288/87, de autoria do Sr. De
putado Jamill Júnior).

NQ 9.496, que declara de uti
lidade pública o Conselho Muni-
cipal do Bem-Estar do Menor,com
sede na cidade de Araxá (Proje-
to de Lei nQ 279/87, de autoria
do Sr. Deputado José Duarte).

N2 9.497, que declara de uti
lidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Pacheco,

em Ponte Nova (Projeto de Lei nQ
281/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Felipe Néri).

N2 9.498, que declara de uti
lidade Pública 0 Lar da Frater-

nidade Cristã, com sede na cida
de de Ipatinga (Projeto de Lei
n2 64/87, de autoria do Sr. De-
putado Jamill Júnior).

NP 9.499, que declara de uti
dade pública a Associação Musl
cal Cajuruense, com sede em Car
modoCajuru (Projeto de Lei n
344/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo da Costa Pereira, de
sarquivado a pedido do Deputado
Ninico Rezende).

N2 9.500, que declara de uti
lidade pública o Centro Espíri-
ta Paulo de Tarso, com sede em
Patos de Minas (Projeto de Lei
n2 210/87, de autoria do Sr. De
putado Bernardo Rubinger).

N9 9.501, que declara de uti
lidade pública a Loja Maçônica
Arautos da Paz, com sede na ci-
dade de Campestre (Projeto de
Lei n2 307/87, de autoria doSr.
Deputado Serafim Godinho).

NP 9.502, que declara de uti
lidade pública a Loja Maçônica
Mário Bbering n 9 200, com sede
nesta Capital (Projeto de Lei
ng 207/87, de autoria do Sr. De
putado José Belato).

NP 9.503, que declara de uti
lidade pública o Centro EspíriT
L3 São rancisco de Assis, com
sede em Patos de Minas (Projeto
de Lei nm 209/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger).

NQ 9.504, que declara de uti
lidade pública a Creche Tia Can
dinha, com sede nesta Capital
(Projeto de Lei ng 287/87,de au
tona da Sra. Deputada Maria EI
vira).

N2 9.505, cue declara de uti
lidade pública o Hospital Nossa
Senhora do Carmo, com sede na
cidade do Prata (Projeto de Lei
nm 188/87, de-autoria do Sr. De
putado Samir Tannús),

NP 9.506, que concede o títu
lo de Cidadão Honorário do Esta
do de Minas Gerais ao Sr. José
Manuel Ribeiro (Projeto de Lei
n0 133/87, de autoria dc Sr. De
putado Sarnir Tannús). -

30/12/87:
NP 9.507, que estabelece di-

retrizes para decisões adminis-
trativas no âmbito da Administra
ção Estadual e dá outras provia
dências (Projeto de Lei n0 463/

87, de autoria do Sr. Governa-
dor do Estado).

NP 9.508, que cria o Quadro
Especial de Empregos na Adminis
tração Direta do Estado e dá ou
tras providências (Projeto d
Lei n2 468/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado) . VETO PAR-
'T í'1H,

NQ 9.509, que dispõe sobre
proventos do servidor civil do
noder Executivo e dá outras pra
vidências (Projeto de Li n2
471/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado).

NQ 9.510, que extingue a Se-
cretaria de Estado do Abasteci-
mento, e dá outras providências
(Projeto de Lei nQ 482/87, de au
tarja do Sr.Governador do Esta-
do). VETO PARCIAL

N° 9.511, que extingue a Se-
cretaria de Estado do Abasteci-
mento, e dá outras providências
(Projeto de Lei n g 480/87, de au
tona do Sr. Governador do Es
tado). VETO PARCIAL

N2 9.512, que extingue o Ins
tituto de Saúde Animal - lESA /
MC, e dá outras providências
(Projeto de Lei n0 483/87,de au
tona do Sr. Governador do Est
do). VETO PARCIAL -

N9 9.513, que extingue o Con
selho de Desenvolvimento Econô
mico e Social - COES, e o Canse
lho Técnico de Desenvolvimento
COTEDE (Projeto de Lei n m 479/
87, de autoria do Sr.Governador
do Estado).

NQ 9.514, que transforma a Se
cretania de Estado de Ciênica
Tecnologia em Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, e a Comissão de
olítica Ambiental - COPAM, em

Conselho Estadual de Política Am
biental - TOPAM, e dá outras pra
vidências (Projeto de Lei n2
459/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado).

N9 9.515, que transforma a
Secretaria de Estado de Indús-
tria e Comércio em Secretaria
de Estado de Indústria, Minera-
ão e Comércio, dispõe sobre sua

organização, e dá outras orovi-
dências (Projeto de Lei n2464/
87, de autoria do Sr. Governa-
dor do Estado).

N9 9.469, que declara de uti
lidade pública o Centro Espínit
Ismael, com sede na cidade de U N9 9.478, que dá a denomina-

(Projeto de Lei ng 214/87, de au ção de Tenente Felismino Henri-

tona do Sr. Deputado Narciso Mi ques de Souza à Escola Estadual

cheili). - Felismino Henriques de Souza,lo
calizada no Distrito de Santã

NQ 9.470, que declara de uti Cruz de Salinas, Município de Sa
!idade pública a Academia de LeT linas (Projeto de Lei nQ 161187

tras do Triângulo Mineiro,com se de autoria do Sr. Deputado Mil-

de em Uberaba (Projeto de Lei n —95 ton Cruz).

336/87, de autoria do Sr. Deputa
do Anderson Adauto). - NQ 9.479, que dá a denomina-

ção de Aquino do Nascimento à es

N9 9.471, que declara de uti cola estadual de 1 9 grau de Sã6

lidade pública a Sociedade Sã`Ó Bento, sediada em São Bento dos

Vicente de Paulo, da cidade de Torres, Município de Antônio Car
Varginha. (Projeto de Lei nQ1/ los (Projeto de Lei ng 147/87
87, de autoria do Sr. Deputado de autoria do Sr. Deputado José
Eduardo Ottoni). Bonifácio).
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NQ 9.516, que transforma a
Secretaria de Estado do Interi-
or e Justiça e cria o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos e dá outras providên-
cias (Projeto de Lei nQ 462/87,
de autoria do Sr. Governador do

Estado). VETO PARCIAL.

NQ 9.517, que reorganiza a
Secretaria de Estado de Obras
Públicas e dá outras providên-
cias (Projeto de Lei n g 466/87,
de autoria do Sr. Governador do

Estado).

NQ 9518, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Planejamen-
to, reestrutura a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coorde
nação Geral, e dá outras provi
dênicas (Projeto de Lei n 9 4737
87, de autoria do Sr. Governa -
dor do Estado).

NQ 9.519, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Recursos Hu
manos e Administração, estrutu-
ra a Secretaria de Estado de Re
cursos Humanos e Administração,
e dá outras providências (Proje
to de Lei ng 470/87, de autoria
do Sr. Governador do Estado).VE
TO PARCIAL

NQ 9.520, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Finanças,re
estrutura a Secretaria de Esta-
do da Fazenda e dá outras pro-
vidências (Projeto de Lei n
475/87, de autoria do Sr. Gover
nadar do Estado). VETO PARCIAL--

NQ 9.521, que dispõe sobre a
Adminstração de Estádios do Es-
tado de Minas Gerais - ADEMG, e
dá outras providências (Projeto
de Lei ng 478/87, de autoria do
Sr. Governador do Estado). VETO
PARCIAL

NQ 9.522, que altera a compe
tência da Companhia Agrícola cFe
Minas Gerais - CAMIG (Projeto de
Lei ng 476/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

NQ 9.523, que transforma a
Coordenação da Política de Pro-
cessamento de Dados em Conselho
de Informática do Estadode Mi-
nas Gerais - CILEMG, e dá outras
providências (Projeto de Lei n
477/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado). VETO PARCIAL-

N2 9.524, que cria a autar-
quia Departamento Estadual de

Obras Públicas e da outras pro-
vidências (Projeto de Lei n
474/87, de autoria do Sr. Gover
nadar do Estado). VETO PARCIAL

NP 9.525, que autoriza o Po-
der Executivo a instituir a Fun
dação Estadual do Meio Ambient
- PEMAN, e dá outras providên -
cias (Projeto de Lei n9 485/87,
de autoria do Sr. Governador do

Estado). VETO PARCIAL

NQ 9.526, que cria o Institu
to de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos - INAP, e dá outras
providências (Projeto de Lei n
461/87, de autoria do Sr. Gover
nadar doEstado). VETO PARCIAL -

NQ 9.527, que dispõe sobre a
Adminsitração da Região Metropo
litana de Belo Horizonte, e
outras providências (Projeto de
Lei n2 486/87, de autoria do Sr
Governador do Estado). VETO PAR
cial

NQ 9.528, que extincue o de-
partarento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de Minas Ge
rais - DAE-MG (Projeto de Lei
ng 469/87, de autoria do Sr. Go
vernador do Estado).

NQ 9.529, que dispõe sobre os
cargos de provimento em comis-
são que especifica e dá outras
providências (Projeto de Lei n2

568/87, de autoria do Sr. Gover

nador do Estado). VETO PARCIAJ

NQ 9.530, que dispõe sobre a
forma de recrutamento para pro-
v:mento de cargo em comissão do
quadro permanente, a que se re-
fere o Decreto n 0 16.409, de 10
de julho de 1974, e dá outras pro
vidências ( Projeto de Lei n
460/87, de autoria do Sr. Gover

nador do Estado). VETO PARCIAL

NQ 9.531, que reajusta os vã
lotes dos símbolos e níveis de
vencimentos que menciona do pes
soai civil do Poder Executivo

(Projeto de Lei n9 566187,de au
tona do Sr.Governador do Esta-
do). VETO PARCIAL

31/12/87:
NQ 9.532, que diupõe sobre a

rernuneraçãr cc cargo de provi-
mentn em comissão para fins de
aoostilamento e aposentadoria

(Projeto de Lei ng 481/87,de au
tona do Sr.Governador do Esta-
do). VETO Pr,RCIAL

N9 9.533, que transforma a
Secretaria de Estado do Governo
e Coordenação Política em Gabi-
nete Civil do Governador do Es-
tado, dispõe sobre a Assessoria
de Imprensa e Relações Públicas
- AIRP, e dá outras providên-

cias (Projeto de Lei n g 588/87,
de autoria do Sr. Governador do

Estado).

NQ 9.534, que autoriza o Po-
der Executivo a instituir a Fun-
dação Universidade de Governa -
dor Valadares e dá outras provi
dências (Projeto de Lei ng 3127
87, de autoria do Sr. Governa-

dor do Estado).

NQ 9.535, que declara de uti
lidade pública a União de Defe
sã da Comunidade do Bom Jardim,
com sede em Ipatinga (Projeto de
Lei n2 280187, de autoria doSr-
Deputado Jamili Júnior).

4

NQ 9.536, que declara de uti
]idade pública a Associação do
Trabalhadores Aposentados e Pen
sionistas das Indústrias Meta--
lúrgicas, Mecânicas e de Mate
rial Elétrico de Acesita e
outras providências (Projeto de
Lei n2 341/87, de autoria JoSr-
Deputado Geraldo Ribeiro, ex-Pro
jeto de Lei n0 2.511/86, dosar-
quivado a pedido do Deputado ia
mill Júnior).

NQ 9.537, que declara de uti
lidade pública a Creche Menino
Jesus, no municínio de Gurinha-
tã (Projeto de Lei nm 273/87,de
autoria do Sr. Deputado Samir

Tannús).

NQ 9.538, que declara de uti
lidade pública a Sociedade Ami-
gos dos Lázaros,com sede no Mu-
nicípio de Belo Horizonte (Pro-
jeto de Lei ng 276/87, de auto-
ria do Sr. Deputado Dirceu Pe-
reira.

NQ 9.539, que declara de uti
!idade pública o Lar de Amparo
e Promoção Humana Chico Xavier,
com sede na cidade de Uberlân-

dia (Projeto de Lei nQ 259/87
de autoria do Sr. Deputado Ge-

raldo Rezende).

N9 9.540, que declara de uti
lidade pública o Centro Social
Leão XIII, sediado no Município
de Ituiutaba (Projeto de Lei ng
267/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Samir Tannús).

N2 9.541, que declara de uti
lidade pública o Comitê Prá_Me:
lhoramentoS dos Bairros Santa
Marta e Santa Martinha (Projeto

de Lei n2 262187, de autoria da
Sr Deputada Vera Coutinho - ex-
Projeto de Lei n g 2.105/86, de-
sarquivado a pedido do Sr. Depu
tado Iran! Barbosa). -

NQ 9.542, que declara de uti
lidade pública a Associação do
Servidores do Tribunal de Jus-
tiça e do Tribunal de Alçada do
Estado deMinasGerais, com sede
nesta Capital (Projeto deLeinO

269/87, de autor'u dc Sr. Depu-
tado Sílvio Mitre).

NQ 9.543, que dá a denomina-
ção de Presidente Tancredo de AI
meida Neves à Escola Estadual

de 12 grau da Praça São Pedro
Bonelli, de Monte Belo (Projeto
de Lei P 130/87, de autoria do
Sr. Deputado Luíá Gambogi)

N9 9.544, que autoriza o Po-
der Executivo a fazer reversãu
ae imóvel de propriedade do Es-
tado ao Municloio de Tapiraí
(Projeto de Lei nQ 539/87, de au
teria do Sr. Governador do Esta
do).

NQ 9.545, que autoriza o Po-
der Executivo a fazer reversão
de imóvel de propriedade do Es-
tado ao patrimônio do Município
de Juiz de Fora (Projeto de Lei
Q 499/87, de autoria de Sr. Go
vernador do Estado). -

NQ 9.546, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de
exames laboratoriais pana o diaç
nástico da síndrume du irnunodeti
ciência adquhid, da doença d
Chagas, da sífilis e da hepatite
B, em todos os estabelecimentos
hemoterápkos dn L t.ado, e dá ou
tras providências (Projeto d
Lei nQ 545/87 de autoria dSr.
Deputado Milton Cruz).

NQ 9.547, que proibe a insta
lação de depósito de lixo 31,ô ,n3
 ou de rejeitos radioativos no

Estado de Minas Gerais e dá ou-
tras providências (Projeto de
Lei nQ 579/87, de autoria do Sr,
Deputado Carlos Pereira).

RESOLUÇOES PROMULGADAS

4/12/87:

N2 4.385, que alterã a Reso-
lução nQ 996, de 19 de novembro
de 1971, que contém o Regimento

Interno da Assembléia Legislati
vã de Minas Gerais (Projeto de-
Resolução ng 41/87, de autoria
do Sr. Deputado Domingos Lanna)

NQ 4.386, que aprova o rela-
tório final da Comissão Especi-
al constituída para estudar e
equacionar o problema de cana-
de-açúcar em Minas Gerais (Pro-
jeto de Resolução n9 252/87, de
autoria da Comissão Especial-Ca
na-de-Açúcar).

NQ 4.387, que aprova o rela
tório e as conclusões da CPT
destinada a apurar a responsabi
lidade da METROBEL no que se
fere à metodologia de cálculo
tarifário da empresa, aos lu-
cros exorbitantes das empresas
permissionárias, deterioriza-
ção dos serviços prestados à po
pulação e ao objetivo desvirtua
do da Câmara de Compensação Ta-
rifária da empresa (Projeto de
Resolução ng 285/87, de autoria
da CPI-P&TROBEL).

NQ 4.388, que aprova as con-
tas do Governo do Estado re-
ferentes ao exercício de 1986
(Projeto de Lei n 356/87,de au
tona da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Tomada de Con-

tas).

N9 4.389, que aprova os Con-
vênios n0 s 316/87 e 317/87, ce-
lebrados, nespectivamente,entre
a Secretaria de Estado do Traba
lho e Ação Social, a Associação
Comunitária do Bairro Menezes e
a Associação Comunitária dos
Bairros Maracanã, Botafogo e ad
jacências, todos pertencenteã
ao Município de ibiro das Ne
ves (Projeto de Resolução n
377/87,de autoria da Comissão
de Justiça).

NQ 4.390, que aprova o Con-
vênio de n0 331/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social e a
Associação dos Moradores da Vi-
la São Caetano, no Município
de Betim.

N9 4.391, que aprova o Con
vênio de n 0 332/87, celebracFc
entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social e a
Associação Comunitária dos Mora
dores de Vila Embaúba, do Muni-
cípio de Belo Horizonte (Proje-
to de Resolução ng 379/87, de

autoria da Comissão de Justiça)

NQ 4.392, que aprova o Con-

vênio celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado de Agricultu
na e Pecuária, e a RURALMINAS
GAMA LTDA. com intenveniência

da Fundação Rural Mineira - Co-
lonização e Desenvolvimento A-
grário - RURALMINAS (Projeto de
Resolução n9 380/87, de autoria
da Comissão de Justiça).

NQ 4393, que aprova o Con-
vênio n0 03/87, celebrado entre
o Ministério da Indústria e Co-
mércio e a Secretaria de Estado
de Indústria e Comércio (Proje-
to de Resolução ng 381/87,de au
tona da Comissão de Justiça)

N 4.394, que aprova o Con-
vênio n0 326, celebrado entre a
Secretaria de Estado do Traba-
lho e Ação Social e a Associa-
ção Comunitária do Bairro Palmi
tal - ASCOPA, do Município cre-
Santa Luzia (Projeto de Resolu-
ção n2 398/87, de autoria da
Comissão de Justiça).

NQ 4.395, que aprova o Convê
nio n 2 319/87, celebrado entr
a Secretaria de Estado do Traba

lho e Acão Social e a Associa-
ção Pró-Melhoramento da Vila
Cemig, com sede em Belo Horizon
te (Projeto de Resolução n g I37
87, de autoria da Comissão de
Justiça).

NO 4.396, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a contra-
tar empréstimo externo no valor
de até US$135.000.000,00 (cento e

trinta e cinco milhões de dóla-
res) com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento- BID. (Proje
to de Resolução nm 400/87,de aU
tona da Comissão de Justiça).

NQ 4.397, que aprova o Con-
vênio n 0 329/87, celebrado en-
tre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Comunitária dos Morado-
res do Jardim Santa Cruz e Nova
Baden, do Município de Betim
(Projeto de Resolução n 9 402/87
de autoria da Comissão de Justi
ça).

NO 4.398, cpe aprova o Convênio
318/87, celebrado entre a Serre-.

tarja ir Estado do  e Ação So-

cial e a Asscciação Comunitária dos
Bairros Lirlcn, Parana, Santa Branca
e Jardim Florêrcia, resta Capital.
(Projeto de Resolução ng 403/
87, de autoria ir Comissão c Justiça) .



NQ 10.113, que dispõe sobre  NQ 10.122, que extingue a
Sistema Estadual de Recursos Hu- Secretaria de Estado do Abaste-
manos e Administração, estrutura cimento ,e dá outras providên
a Secretaria de Estado de Recur- cias (Projeto de Lei ng 480/87v
sos Humanos e Adminsitração e dá de autoria do Sr. Governador do
outras providências (Projeto de Estado).
Lei n9 470/87, de autoria do Sr.

NQ 4.399, que aprova o Convê
nio celebrado entre a Secreta--
ria de Estado da Segurança Pú-
blica e o Município de Barão de
Cocais (Projeto de Resolução n
405/87, de autoria da Comissão
de Justiça).

NQ 4.400, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a realizar
operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal para o fim
que menciona (Projeto de Resolu
ção nQ 412/87, de autoria da C
missão de Justiça).

NQ 4.401, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a realizar
operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal para o fim
que menciona (Projeto de Resolu
ção ng 413/87, de autoria da Co
missão de Justiça).

NQ 4.402, , qte aprova o Convê
nio MIC/SCO/SIC-MG n g 05/87 ce
lebrado entre o Ministério da
Indústria e Comércio e a Secre-
taria de Estado da Indústria e
Comércio (Projeto de Resolução
nQ 416/87, de autoria da Comis-
são de Justiça).

Ng 4.403, que aprova o Convê
nio n 2 328/87, celebrado entre
a Secretaria de Estado do Traba
lho e Ação Social e a Associa-
ção Comunitária dos Moradores
do Bairro Kátia e adjacências
do Município de Ribeirão das Ne
ves (Projeto de Resolução n
41]/8] ,de autoria da Comissão
de Justiça).

NQ 4.404, que aprova os Con-
vênios celebrados entre a Secre
taria de Estado da Cultura e o
Municípios de Viçosa, Conselhei
ro Lafaiete e Congonhas (Proje-
to de Resolução n g 419/87, de
autoria da Comissão de Justiça).

NQ 4.405, que aprova os Con-
vênios n 0 s 333 e 335 celebrados
entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social, e a
Associação Comunitária dos Mora
dores dos Bairros Laranjeiras
São Cristóvão e a Associação Co
munitária dos Moradores do Bai
ro Baden II, no Município de B
tim (Projeto de Resolução n
421/87, de autoria da Comissão
de Justiça).

NQ 4.406, que aprova o Convê
nio SINE/MTB 1724/87, celebrado
entre a União, através do Minis

tério do Trabalho - Secretaria
de Emprego e Salário, e o Esta-
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado do Traba-
lho e Ação Social (Projeto de
Resolução ng 442/87, de autoria
da Comissão de Justiça).

NQ 4.407, que aprova o Termo
de Convênio celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, através

da Secretaria de Estado de Agri
cultura e Pecuária, e o Conse-
lho Comunitário de Empossado,no
Município de Virgolândia (Proje
to de Resolução ng 448187,de aU
tona da Comissão de Justiça).-

NP 4.408, que aprova o Convê
nio celebrado entre o Estado de
Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado de Agricultura
e Pecuária, e o Centro Comunitá
rio Rural de Catuti (Projeto d
Resolução ng 508/87, de autoria
da Comissão de Justiça).

NQ 4.409, que aprova o Convê
nio ng 334, celebrado entre U
Estado de Minas Gerais, através
da Secretaria de Estado do Tra-
balho e Ação Social, e a Asso-
ciação dos Moradores do Conjun-
to Residencial dos Gorduras Vi-
la Maria, com sede em Belo Hori
zonte (Projeto de Resolução n
509/87, de autoria da Comissão
de Justiça).

NQ 4.410, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a celebrar
com a Caixa Econômica Federal -
CEF, termo aditivo ao convênio
firmado com o extinto BNH (Pro-
jeto de Resolução nQ 565/87, de
autoria da Comissão de Justiça).

NQ 4.411, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a celebrar
contrato de empréstimo com a
Caixa Econômica Federal, no va-
lor equivalente, em cruzados, a
38.000.000 (trinta e oito mi-
lhões) de Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs (Projeto de Re-
solução ng 582/87, de autoria
da Comissão de Justiça).

NQ 4.412, que autoriza o Es-
tado de Minas Gerais a celebrar
com a Caixa Econômica Federal,
termo aditivo ao Convênio firma
do com o extinto BHN (Projet
de Resolução ng 564/87, de auto
ria da Comissão de Justiça). -

FROFOSICOES DE LEI APROVADAS E
ENCAMINHADAS A SANÇAO

8/12/8]:
NQ 10.105, que transforma a

Secretaria de Estado de Ciência

e Tecnologia em Secretaria de Es
tado de Ciência, Tecnologia
Meio Ambiente, e a Comissão de
Política Ambiental - COPAM, em
Conselho Estadual de Política Am
biental - CORAM, e dá outras pró
vidências (Projeto de Lei n
459/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado).

NQ 10.106, que dispõe sobre 
forma de recrutamento para pro-
vimento de cargo em comissão do
quadro permanente, a que se re-
fere o Decreto n g 16.409, de 10
de julho de 1974, e dá outras
providências (Projeto de Lei n
460/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado). -

NQ 10.107, que cria o Insti-
tuto de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos - INAP, e dá ou-1
tras providências (Projeto de
Lei ng 461/87, de autoria do SL
Governador do Estado).

NO- 10.108, que estabelece di
retrizes para decisões adminis-
trativas no âmbito da administra
ção estadual e dá outras provi-
dências (Projeto de Lei ng 4631
87, de autoria do Sr. Governa -
dor do Estado).

NQ 10.109, que reorganiza a
Secretaria de Estado de Obras
Públicas e dá outras providên-
cias (Projeto de Lei n9 466/87,
de autoria do Sr. Governador
do Estado).

NP 10.110, que altera a topo
nímia do Município de José de MU
lo (Projeto de Lei nQ 365 , dU
autoria da Comissão de Assuntos
Municipais).

9/12/87:
N9 10.111, que transforma a

Secretaira de Estado de Indús-
tria e Comércio em Secretaria de
Estado de Indústria, Mineração
e Comércio e dispõe sobre sua
organização e dá outras provi-
dências (Projeto de Lei ng 464/
87, de autoria do Sr. Governa -
dor do Estado).

NO 10.112, que extingue o De
partamento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de Minas Ge-
rais - DAE-MG (Projeto de Lei
n9 469/87, de autoria do Sr. Go
vernador do Estado). -

Governador do Estado).

NQ 10.114, que dispõe sobre
proventos do servidor civil do
Poder Executivo e dá outras provi
dências (Projeto de Lei flQ 471/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

N9 10.115, que dispõe sobre
o Sistema Estadual de Planejamen
to, reestrutura a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coorde-
nação Geral e dá outras providên
cias (Projeto de Lei n g 473/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

N9 10.116, que cria a autar-
quia Departamento Estadual de
Obras Públicas e dá outras provi
dências (Projeto de Lei n9 474/
87, de autoria do Sr. Governador
do Estado).

NQ 10.117, que dispõe sobre
o Sistema Estadual de Finanças,
reestrutura a Secretaria de Esta
do da Fazenda e dá outras provi-
dências (Projeto de Lei n g 475/
87, de autoria do Sr. Governador
do Estado).

NQ 10.118, que altera a compe
tência da Companhia Agrícola cFe-
Minas Gerais - CAMIG (Projeto de

'Lei nQ 476/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

NQ 10.119, que transforma a
Coordenação da Política de Pro-
cessamento de Dados em Conselho
de Informática do Estado de Mi-
nas Gerais - CIEMG e dá outras
providências (Projeto de Lei n
473/87, de autoria do Sr. Gover-
nador do Estado).

NQ 10.120, que dispõe sobre
a Administração de Estádios do
Estado de Minas Gerais - ADEMG e
dá outras providências (Projeto
de Lei ng 478/87, de autoria do
Sr. Governador do Estado).

NP 10.121, que extingue o Con
selho de Desenvolvimento Econômi
co e Social - CDES,e o Conselho
Técnico de Desenvolvimento - CO-
TEDE (Projeto de Lei nQ 479/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

NQ 10.123, que extingue a
Comissão de Construção, Amplia-
ção e Reconstrução de Prédios
Escolares do Estado - CARPE, e
dá outras providências (Projeto
de Lei ng 482/87, de autoria do
Sr. Governador do Estado).

NQ 10.124, que extingue o
Instituto de Saúde Animal-IESP-
MG e dá outras providências(Pro
jeto de Lei ng 483/87, de auto-
ria do Sr. Governador doEstadc.

Ng 10.125, que autoriza o Po
der Executivo a instituir a FuU
dação Estadual de Meio AmbientU
- FEMAN e dá outras providên-

cias (Projeto de Lei ng 485/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

NQ 10.126, que dispõe sobre
a Administração da Região Metro-
politana de Belo Horizonte e dá
outras providências (Projeto de
Lei ng 486/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

NQ 10.127, que transforma a
Secretaria de Estado do Interior
e Justiça, cria o Conselho Esta
dual de Defesa dos Direitos Hu-
manos e dá outras providências
(Projeto de Lei ng 462/87, de au
tona do Sr. Governador do Est
do). -

NQ 10.160, que declara deuti
lidade pública a Loja Maçônica
Verdade, União e Vitória, com
sede na cidade de Belo Horizon-
te (Projeto de Lei n g 277187,de
autoria do Sr. Deputado Serafim
Godinho).

NP 10.176, que estima a Re-
ceita e fixa a Despesa do Esta-
do de Minas Gerais para o exer-
cício financeiro de 1988 (Proje
to de Lei ng 437/87, de autoria
do Sr. Governador do Estado).

NO- 10.192, que altera dispo-
sitivo 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 (Projeto de Lei n
465/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado). -

NQ 10.196, que eleva o limi-
te previsto no art. 40 da Lei
n0 9.358, de 9 de dezembro de

1986 (Projeto de Lei ng 558/87,
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

NQ 10.197, que dispõe sobre
níveis de vencimentos dos cargos
do Quadro do Magistério, de que
trata a Lei nQ 7.109, de 13deou
tubro de 1977, e dá outras provi
dências (Projeto de Lei ng 5677
87, de autoria do Sr.Governador
do Estado).

10/12/87:
NQ 10.128, que cria o Quadro

Especial de Empregos na Adminis
tração Direta do Estado e dá ou
tras providências (Projeto de
Lei nQ 468/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

N9 10.129, que dispõe sobre
a remuneração de cargo de provi
mento em comissão para fins dU
apostilamento e aposentadoria
(Projeto de Lei ng 481/87, de
autoria do Sr. Governador do Es
tado). -

NP 10.168, que autoriza o Po
der Executivo a transformar ef
dívida fundada interna operações
de crédito por antecipação de na
ceita orçamentária (Projeto de
tei n 556/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

NQ 10.169, que autoriza o Po
der Executivo a contrair empréU
timo destinado a financiar Pro-
jeto de Saneamento Rural (Proje
to de Lei ng 557/87, de autoria
do Sr. Governador do Estado).

NQ 10.195, que autoriza o Po
der Executivo a contrair empréU
timo junto ao Banco do Brasil
S.A., para os fins que menciona
(Projeto de Lei ng 555/87,de au
tona do Sr. Governador do Esta
do).

N9 10.202, que autoriza o Po
der Executivo a fazer reversão
de imóvel de propriedade do Es-
tado ao patrimônio do Município
de Juiz de Fora (Projeto de Lei
n 499/87, de autoria do Sr.Go-
verndor do Estado).

NQ 10.203, que reajusta osva
lores dos símbolos e níveis de
vencimentos que menciona do pes
soai civil do Poder Executivo
(Projeto de Lei ng 566/87, de



autoria do Sr. Governador do Es to de Lei n 130/87, de autoria
tado). do Sr. Deputado Luís Gambogi).

Z

11/12/87:
NQ 10.130, que dá a denomina

ção de Gabriel Junqueira à Esci5
la Estadual do Córrego 2a1x
Larga, em Fernandes Tourinho
(Projeto de Lei ng 51/87, de au
tona do Sr. Deputado José Lavi
ala).

N9 10.131, que dá a denomina
ção de Dirce Moura -el-te
cola Estadual Madre Maria Luíz
Hartzer, de Alfenas (Projeto de
Lei nQ 59/87, de autoria do Sr.
Deputado Sílvio Mitre).

N9 10.132, que declara de uti
lidade pública o Clube Pesca d
Oliveira, sediado em Oliveira
(Projeto de Lei ng 60/87, de au
tona do Sr. Deputado Sílvio MI
tre).

N9 10.133, que declara de u-

tilidade pública o Lar dos ve-
lhos Paulo de Tarso, com sede
na cidade de Ipatinga ( Projeto
de Lei nm 63/87, de autoria do
Sr. Deputado Jamili Júnior).

N° 10.134, que declara de u-
tilidade pública o Lar da Fra-
ternidade Cristã, com sede na
cidade de Ipatinga (Projeto de
Lei n 64/87, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior).

NQ 10.135, que declara de u-
tilidade pública o Núcleo Assis
tencial de Limoeiro, com sede
na cidade de Ipatinga (Projeto
de Lei nQ 112/87, de autoria do
Sr. Deputado Chico Ferramenta).

N9 10.136, que declara de u-
tilidade pública o Hospital Nos
sa Senhora do Rosário - Associa
ção dos Filhos de São Cami137
com sede em Resende Costa (Pro-
jeto de Lei ng 124/87, de auto-
ria do Sr. Deputado Jorge Han-
nas).

NP 10.137, que declara de u-
tilidade pública a Sociedade
São Vicente de °aulo, da cidade
de Varginha (Projeto de Lei n2
125/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni).

N9 10.138, que dá a denomi-
nação de Presidente Tancredo de
Almeida Neves Escola Estadual
de lQ grau da Praça São Pedro
Boneili, de Monte Belo. (Proje-

NQ 10.139, que dá a denomina
ção de Aquino do Nascimento
Escola Estadual de 10 grau de
São Bento, sediada em São Cento
dos forres, Município de Antô-
nio Carlos (Projeto de Lei n
147/87, de autcria do Sr. Depu-
tado José Bonifácio).

NQ 10.140, que declara de u-
tilidade pública o Conselho Par
ticular São Sebastião, da Soci
dade São Vicente de Paulo,de 0-
liveira (Projeto de Lei n 9 158/
87, de autoria do Sr. Deputado
Sílvio Mitre).

N° 10.141, que declara de u-
tilidade pública a Lola Maçôni-
ca Mário Bhering nP 20,ccm se-
de nesta Capital (Projeto de
Lei ng 207/87, de autoria co Sr
Deputado José Belato).

NQ 10.142, que declara de u-
tilidade pública o Centro Espí-
rita São Francisco de Assis-com
sede em Patos de Minas (Projeto
de Lei ng 209/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger)

NQ 10.143, que declara de u-
tilidade pública o Centro Espí-
rita Paulo de Tarso, com sede
em Patos de Minas (Projeto de
Lei n2 210/87, de autoria do Sr
Deputado Bernardo Rubinger).

N9 10.144, que declara de u-
tilidade pública a entidade Mo-
vimento de Crianças Maria Iza-
bel Chaves, com sede na cidade
de Divinópolis (Projeto de Lei
n9 211/87, de autoria do Sr. De-
putado Jaime Martins).

NQ 10.145, que declara de u-
tilidade pública o Centro Espí-
rita Ismael, com sede na cida-
de de Ubá (Projeto de Lei n2
214/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Narciso Micheili).

NP 10.146, que declara de u-
tilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro do Alto
do São Francisco de Assis, com
sede em São Lourenço (Projeto
de Lei ng 215/87, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães Ai
ves-ex-Projeto de Lei nQ 2.132/
86).

Ng 10.147, que declara de u-

tilidade pública o Grupo Espíri
te Luz aos Pequeninos - GELPE
com sede em Ipatinga (Projeto
de Lei ng 216/87, de autoria do
Sr. Deputado Jamili Júnior).

NO 10.148, que declara de u-

tilidade pública a Loja Maçôni-
ca Mestres do Divino, com sede
em Divino (Projeto de Lei ffl 22]J
87, de autoria do Sr. Deputado

Paulo Pettersen).

NQ 10.149, que declara de o-
tilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia da Paróquia de Pra-

dos (Projeto de Lei n 9 238/87,de
autoria do Sr. Deputado José Bo-
nifácio).

NP 10.150, que declara de uti
lidade pública a Ação Social

Cristo Rei, com: sede nesta Capi
tal (Projeto de Lei P 240/87,
de autoria do Sr. Deputado José
Maria Pinto).

NQ 10. 151, que declara de uti
iidade pública a Associação d
Criminalística de Minas Gerais,
com sede nesta Capital (Projeto
de Lei n9 245/87, de autoria do
Sr. Deputado João Pinto Ribeiro
- ex-rojeto de ei n0 2.93/8
desarquivado a pedido do autor).

NP 10.152, que declara de uti
lidade pública o Lar de Amparo
e Promoção Humana Chico Xavier,
com sede na cidade de Uberlân -
dia (Projeto de Lei n 9 259/87,

de autoria do Sr. Deputado Ge-
raldo Rezende).

NP 10.153, que declara de uti
lidade pública o Comitê Prá-Me-
lhoramento dos Bairros Santa Mar
te e Santa Martinha (Projeto de
Lei ng 262/87, de autoria da De
putada Vera Coutinho - ex-Proj
to de Lei n0 2.105/86, desarqui
vado a pedido do Sr. Deputado
Irani Barbosa),

N9 10.154, que declara deuti
lidade pública o Centro Social
Leão XIII, sediado no Município
de Ituiutaba (Projeto de Lei n
267/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Samir Tannús).

NP 10.155, que declara deuti
lidade pública a Associação do
Servidores do Tribunal de Justi-
ça e do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais, com se-
de nesta Capital (Projeto de Lei
n0 269/87, de autoria do Sr. De
putado Sílvio Mitre).

N9 10.157, que declara de uti
lidade pública a Sociedade MusI
cal São Sebastião, com sede e
Passagem de Mariana, Município
de Mariana (Projeto de Lei n
271/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Pettersen).

NQ 10.158, que declara de uti
dade pública a Creche Menino
Jesus, no Município de Gurinha-
tã (Projeto de Lei NQ 273/87
de autoria do Sr. Deputado Sa-
rnir Tannús).

NQ 10.159, que declara de uti
lidade pública a Sociedade de
Amigos dos Lázaros, com sede no
Município de Belo Horizonte(Pro
jeto de Lei ng 276/87, de auto-
ria do Sr. Deputado Dirceu Pe-
reira).

NP 10.161, que declara de uti
lidade pública a União de Defe
se da Comunidade do Bom Jardim,
com sede em Ipatinga(Projetode
Lei n0 280/87, de autoria do Sr.
Deputado Jamili ,Júnior).

N9 10.162, que declara de uti
"idade pública a Associação do-s
Moradores do Bairro do Pacheco,
em Ponte Nova (Projeto de Lei n

281/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Felipe Néri).

NP 10.163, que declara deuti
lidade pública a Escola de Sam-
ba Unidos do Barro Branco, da ci
dade de Caratinga (Projeto de
Lei n0 288/87, de autor iadoSr.
Deputado Jamill Júnior).

NQ 10.164, que declara de uti
lidade pública a Associação dos
Trabalhadores Aposentados e Pen
sionistas das Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico de Acesita e dá
outras providências (Projeto de
Lei ng 341/87, de autoiradoSr.
Deputado Geraldo Ribeiro - ex-
Projeto de Lei nO 2.51/86, de-
sarquivado a pedido do Deputado
Jamill Júnior).

NQ 10.165, que declara de uti
!idade pública a Associação Pro
naos Divinópolis Amorc, com se-
de em Divinópolis (Projeto de
Lei ng 342/87, de autoria do Sr.
Deputado Geraldo da Costa Perei
ra - ex-Projeto de Lei no 2.691,
desarquivado a pedido do Deputa
do Ninico Resende).

N9 10.166, que autoriza o Po

der Executivo a fazer reversão
de imóvel de propriedade do Es-
tado ao Município de Fapiraí(Pro
jeto de Lei ng 539/87, de auto-
ria do Sr.Governador do Estado).

NQ 10.167, que cria cargos
de provimento efetivo no Quadro
Permanente de Pessoal de Servi-
ços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Ge-
rais e dá outras providências
(Projeto de Lei n2 546/87,de au
tona do Sr.Governador do Esta-
do).

NQ 10.170, que proíbe a ins-
talação de depósito de lixo atô
mico ou de rejeitos radioativos
no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências (Projeto de
Lei ng 579/87, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira).

NQ 10.171, que cria a Delega
cia Regional de Ensino com sede-
na cidade de Pouso Alegre (Pro-
jeto de Lei ng 601187, de auto-
ria do Sr. Governador do Esta-
do).

NQ 10.172, que autoriza o P0
der Executivo a instituir a Fun
dação Universidade de Governa -
dor Valadares e dá outras provi
dências (Projeto de Lei ng 3127
87, de autoria do Sr. Governa-
dor do Estado).

NQ 10.173, que declara de uti
lidade pública o Instituto Mi
neiro de História da Medicina
com sede na cidade de Belo Hori
zonte (Projeto de Lei n 316/8
de autoria dc Sr. Deputado Ro--
naldo Vasconcelios).

N9 10.174, que declara deuti
lidade pública o Conselho Cen-
tral de Lavras da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede na
cidade de Lavras (Projeto de Lei
n9 334/87, de autoria da Sriq De
putada Maria Elvira).

NP 10.175, que declaradeuti
lidade pública a Academia de Le-
tras do Triângulo Mineiro, com
sede em Uberaba '(Projeto de Lei
ng 336/87, oe autoria do Sr. De
putado Anderson Adauto). -

N° 10.177, coe declara de uti
lidado publica a Associação Eva
gélica de Ensino e Assistência,
com sede na cidade de Nova Lima
(Projeto de Lei n° 172/87,de au
tona do Sr. Deputado Vítor Pe-
nido).

NO 10.178, que declaradeuti
lidade pública a Loja Maçônica
Arautos da Paz, com sede na ci-

dade de Campestre (Projeto de

Lei ng 307/87, de autoria doSr.
Deputado Serafim Godinho).

NQ 10.179, que concede o títu
lo de Cidadão Honorário do Esta
do de Minas Gerais ao Sr. Jos
Manuel Ribeiro (Projeto de Lei

n° 133/87, de autoria do Sr. De-

putado Samir Tannús).

NQ 10.180, que declara deuti
lidade pública a Associação Edu
cacional Pica-pau Amarelo, com
sede nesta Capital (Projeto de
Lei ng 157/87, de autoria do Sr.

Deputado Raul Messias).

NQ 10.181, que dá a denomina
ção de Tenente Felismino Henni
ques de Souza à Escola Estadual
Felismino Henriques de Souza
localizada no Distrito de Santa
Cruz de Salinas, Município de
Salinas (Projeto de Lei ng 161/
87, de autoria do Sr. Deputado
Hilton Cruz).

N9 10.183, que declara deuti
lidade pública a Associação De
portiva Alagoano, com sede n
cidade de Francisco Sá (Projeto
de Lei ng 206/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira).

NQ 10.184, que autoriza o Go
verno de Minas Gerais afazer re
versão de um lote de terreno u 
bano, situado na escuma das r
as Juiz de Fora e Sergipe, e
Araújos, com área de 360 m 2 , à
Prefeitura Municipal de Araújos
(Projeto de Lei ng 219/87,de au
tona do Sr. Deputado Jaime Mar
tins).

N9 10.188, que declara de uti
lidade pública a Associação Mu-
nicipal de Apoio Comunitário -
AMAC, com sede na cidade de Juiz
de Fora '(Projeto de Lei n9 338/
87, de autoria do Sr. Deputado
Bernardo Rubinger).

NO 
10.191, que dá 'denomina-

ção à escola estadual situada
no povoado de Bom Jesus da Vis-
te Alegre, Município de Itanho-
mi, de Escola Estadual Sebas-
tiãc André Rodrigues (Projeto
de Lei ng 50/87, de autoria do
Sr.Deputado José Laviola).

i



NO 10.193, que autoriza o P0
:r Executivo a fazer reversão
imóvel aue menciona ao patri

mônio de Jcsé Maurício Maciel
Projeto de Lei n 513/87, de au

u'in cc Sr. Governador do Esta
do.

N° 10201 iu izricsL' p -
la Regional de Ensino ccm sede

r' cidade de Leopoldina e dá ou-
tras providências (Projeto de

Lei Q 512/87, de autoria do Sr- Go

vernador do Estado).

N9 10.204, que dispõe sobre

os cargos de provimento em cc-
missão que especifica e dó ou-
tras providências (Projeto de
Lei ng 568/87, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

N9 10.206, que declara de uti
lidade pública o Sindicato do
Trabalhadores das Indústrias Me
talúrgicas e de Material Elé
trico de Barbacena, com sede em
Barbacena (Projeto de Lei n9 071
87, de autoria do Sr. Deputado

José Bonifácio).

NQ 10.207, que dó denomina-
ção à escola estadual do Córre-
go da Agua Doce, no Município de
Fernandes Tourinho (Projeto de
Lei nQ 16/87, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola - ex-Pro-

jeto de Lei n 0 2.430/86, desar-

quivado a pedido do autor).

15/12/87:
NQ 10.156, que modifica arti

gos da Resolução 61, de 8/12/75,
do Tribunal de justiça, com a
redação dada pela Lei n 0 7.655,

de 21/12/79, e alterações poste
ricres, e dó outras providên-
cias (Projeto de Lei ng 270/87
de autoria do Sr. Governador do
Estado).

N9 10.182, que declara de uti
lidade pública o Hospital Nossa
Senhora ooCarmo, com sede na ci
dade do Prata (Projeto de Lei
ng 188/87, de autoria do Sr. De
putado Samir Tannús). -

NP 10.185, que dó a denomina
ção de Magid Lauar à Escola Es-
tadual Serra do Honário, do Mu-
nicípio de Teófilo Otoni (Proje
to de Lei ng 243/87, de autoria
do Sr. Deputado Kemil Kumaira
desarouivado a pedido do autor).

NQ 10.186, que declara deuti
lidade pública a Creche Tia Ca

diriha, com sede necta Capital
(Projeto de Lei n g 287/87, de au
tcria da Sr Deputada Maria El

vira)

NQ 10.187, que oeclaradeuti
-idade púolica a Associação do
iradores do Distrito de Caeté,
nin sede no Município ce Juiz
de Fora (Projeto de Lei n g 291/
87, de autoria do Sr. Deputado
íkniílcar Padovani).

N° 10.189, que declaradeuti
'idade pública a FederaçãodeM
tcciciismo do Estado de Minas
Gerais - FMMEG, com sede no Mu-
nicípio de Belo Horizonte (Pro
jeto de Lei ng 339/87, de auto
ria do Sr. Deputado Dirceu Pe-

reira).

Ng 10.190, que declara de uti
lidade pública a Associação Mu-
sical Cajuruense, com sede em
Carmo do Cajuru (Projeto de Lei
ng 344/87, de autoria do Sr. De
putado Geraldo da Costa Pereir
desarquivado a pedido do Deputa
do Ninico Resende). -

Ng 10.194, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de realiza-
ção de exames laboratoriais pa-
ra o diagnóstico da síndrome de
imunodeficiência adquirida, da
doença de Chagas, da sífilis e
da hepatite 9, em todos os esta
belecimentos hemoterápicos do Es-
tado, e dá outras providência

(Projeto de Lei ng 545/87, deau
tona do Sr. Deputado Mílton

Cruz).

N9 10.198, que transforma a
Secretaria de Estado do Governo
e Coordenação Política em Gabi-
nete Civil do Governador do Es-
tado, dispõe sobre a Assessoria
de Imprensa e Relações cúblicas
- AIRP, e dá outras providên-
cias (Projeto de Lei nQ 588/87,

de autoria do Sr. Governador do

Estado).

NP 10.199, que declara deuti
!idade pública o Conselho Muni-
cipal do Bem-Estar do Menor,com
sede na cidade de í-\raxá (Proje-
to de Lei nQ 279/87, de autoria

do Sr. Deputado José Duarte).

N9 10.200, que autoriza o P0
der Executivo a instituir con-
curso de prognósticos sobre o
resultado de sorteio de números
como modalidade da Loteria Esta
dual e dá outras províuências

(Projeto de Lei n 2 292/87, de au

tona do Sr. Deputado Aloisio

Garcia).

No 10.205, que autoriza o Po
der Executivo a realizar opera-

ção de crédito, para fins que
menciona (Projeto de Lei n569/

87, de autoria oo Sr. Governa -

dor do Estado).

MATÉRIAS APRESENTADAS

COMUN ICAÇOES:

20/1/88:
De autoria co Sr. Deputado

Jorge Gibram, registrando o fa-
lecimento do Sr. Aurélio Gazol
Ia, ocorrido em Três Corações.

VETOS:

4/1/88:
Veto parcial à Proposição de

Lei n 0 10.128, que cria o Qua-

dro Especial de Empregos na Ad-
ministração Direta do Estado e
dó outras providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n 0 257/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei nQ 10.123, que extingue a
Comissão de Construção, Amplia-
ção e Reconstrução de Prédios
Escolares do Estado - CARPE, e
dó outras providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n9 258/88.

Veto parcial à Proposição de
Lei 00 10.122, que extingue a

Secretaria de Estado do Abaste-
cimento, e dó outras providên-
cias.

Encaminhado através da Mensa
gem o0 259/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n 0 10.124, que extingue o

Instituto de Saúde Animal-TESA-
MD, e dá outras providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n 0 260/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.127, que transforma a
Secretaria de Estado do Inte-
rior e Justiça, cria o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos e dá outras providên-
cias.

Encaminhado através da Men-
sagem n° 261/88.

5/1/88:

Veto parcial à Proposição de
Lei n 0 10.109, que reorganiza a

Secretaria de Estado de Obras
Públicas e dó outras providên-

cias.
Encaminhado atraes da Mensa

gem n0 262/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.113, que dispõe sobre
o Sistema Estadual de Recursos
Humanos e Administração, estru-
tura a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administra-
ção, e dó outras providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n° 263/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.120, que dispõe sobre

a Administração de Estádios do
Estado de Minas Gerais - ADEMG,
e dá outras providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n0 265/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.119, que transforma a

Coordenação da Política de Pro-
cessamento de Dados em Conselho
de Informótica do Estado de Mi-
nas Gerais - CIEMG, e dá outras
providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n 0 266/88.

6/1/88:
Veto parcial à Proposição de

Lei no 10.116, que cria a autar
quia Departamento Estadual de
Obras Públicas e dá outras pro-
vidências.

Encaminhado através da Mensa
gem n0 267/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei nO 10.125, que autoriza o
Poder Executivo a instituir a
Fundação Estadual do Meio Ambi-
ente - FEMAN, e dó outras provi
dências.

Encaminhado através da Mensa
gem n g 268/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n2 10.107, que cria o Insti
tuto de Desenvolvimento cRecur
sos Humanos - INAP, e dó outraã
providências.

Encaminhado através da Mensa
gem n 0 269/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.126, que dispõe sobre

a Administração da Região Metro
politana de Belo Horizonte,e cff
outras providências.

Encaminhado através da Mensa

gem n0 270/88.

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.204, que disoõe sobre
os cargos de provimento em comia
são que especifica, e dó outra—s
providências.

Encaminhado através da Mensa
gem nO 271/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei no 10.203, que reajusta os
valores dos símbolos e níveis de
vencimentos que menciona do pes
soal civil do Poder Executivo.

Encaminhado através da Mensa
gem n0 272/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei no 10.129, que dispõe sobre
a remuneração de cargo de provi
mento em comissão para fins de
apostilamento e aposentadoria.

Encaminhado através da Mensa
gem n 0 273/88. -

Veto total à Proposição de
Lei n g 10.157, que declara de
utilidade pública a Sociedade
Musical São Sebastião, com sede
em Passagem de Mariana, Municí-
pio de Mariana.

Encaminhado através da Mensa
gem nO 274/88. -

Veto parcial à roposição de
ei n 0 10.106, que dispõe sobre

a forma de recrutamento para pro
vimento de cargo em comissão d5
quadro permanente, a que se re-
fere o Decreto n0 16.409, de 10
de julho de 1974, edá outras pro
vidências. -

Encaminhado através da Mensa
cem n g 275/88. -

Veto parcial à Proposição de
Lei n0 10.156, que modifica ar-

tigo da resolução n0 61, de 8/

12/75 7 do Tribunal de Justiça

com a redação dada pela Lei n0
7.655, de 21/12/79. e altera -
ções posteriores, e dá outras
providências.

Encaminhado através de Mensa
gem n0 276/88. -

MATÉRIAS APRECIADAS

LEIS PROMULGADAS:

5/1/88:
NP 9.548, que modifica arti-

gos da Resolução n0 61, de 8/
12/75, de Tribunal de Justiça
com a redação dada pela Lei n0
7.655, de 21/12/79, e altera-
ções posteriores, e dó outras
providências (Projeto de Lei ng
270/87, de autoria do Sr. Gover
nador do Estado). VETO PARCIAL—

MATÉRIAS APRESENTADAS

PROJETOS DE LEI

1/2/88:
NQ 609/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que dis-
põe sobre o reajustamento dos va
leres dos símbolos, dos nívei
de vencimentos e dos proventos
do pessoal civil do Poder Execu
tive, e dá outras providências

N9 610/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que dis-
põe sobre os vencimentos dos car
goa da Magistratura, de Conse-
lheiro e de Auditor do Tribunal
de Contas, e dó outras providên
cias.

2/2/88:
N9 611/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, destinan-
do à Ordem dos Advogados do Ora
sil, Seção Minas Gerais, sala do
prédio do Fórum das Comarcas do
Estado.

11/2/88:
N° 612/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que cria
e transforma cargos de provimen
to em comissão no quadro Seto-
rial de Lotação da Secretaria de
Ciências, Tecnologia e Meio Am-
biente, e dá outras providên-
cias.

COMUN 112 AÇO ES

2/2/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, registrando o
falecimento do Sr. Múcic de Azo
vedo Carvalho, ocorrido em Pe-
drc Leopoldo.

9/2/88:
De autoria do Sr. Deputado

Sílvio Mitre, registrando o fa-
lecimento do Sr. Olavo de Rezem

Veto parcial à Proposição de
Lei nO 10.117, que dispõe sobre
o Sistema Estadual de Finanças,
reestrutura a Secretaria de Es-
tado da Fazenda e dá outras pro

' vidências.
Encaminhado através da Mensa

gem n0 264/88. -



de Barros, ocorrido nesta Capi-
tal.

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Gibram, registrando o fa-
lecimento de Watfa David Obraã
ocorrido em Aguanil.

11/2/88:
De autoria do Sr. Deputado

Sílvio Mitre, registrando o fa-
lecimento do Sr. Dano Affonso,
ocor r ido nesta Capital.

MJERIOS APRE5ENPkDaS

PROJETOS DE LEI

2/3/88:
N° 613/88, de autoria do Sr.

Deputado Ronaldo Vasconceilos,
que declara de interesse comum,
preservação permanente e imune
de corte o ipê-amarelo, e dá ou
tras providOncias. --

N° 614188, de autoria do Sr.
Deputado Mauro Moraes, que de-
clara de utilidade pública a
Associação Sanjoanense de Assis
tência ao Menor - ASSRM,de Sã
João dei-Rei.

N° 615188, de autoria do Sr.
Deputado Luís Gafrogi, que de-
clara de utilidade pública a Co
ciedade Beneficente Pecreativil
Operária Princesa Isabel, de
Elói Mendes.

N9 616188, de autoria da Sra
Deputada Maria Elvira, que de-
clara de utilidade pública o
Grupo ssistencial Pkuta de Sou-
za, de Ouro Preto.

N° 617/88, de autoria da Sra
Deputada Maria Elvira, que de-
clara de utilidade pública a
Creche Santa .Maria Madalena, no
Bairro 1 de Maio, em Belo Ho-
rizonte.

N° 618188, de autoria do Sr.
Deputado Jorge Gibram, que de-
clara de utilidade pública a Lo
ja Caoinuiar união e Concrdia
Oriente, com sede na cidade de
Três Corações.

3/3/88:
N° 619188, de autoria do Sr.

Deputado José Renato, que decla
ra de utilidade pública a Asso-
ciação Comunitária dos Bairros
São José, Jardim América, Dom
Joaquim e Novo São Joaquim, da
cidade de Bom Despacho.

NP 620/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconce]Jos,
que oeclara de utilidade oúhli-
ca o Cirandinha - Centro de Apoio
e Asistência à Criança, cor, se-
de em Belo Horizonte.

NP 621/88, cc autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios,
que dá a denominação de Edmun-
do Mariano da Costa _anna à es-
trada que liga Icaiaca a Barra
Longa.

N9 622/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconceilos,
que declara cc utilidade púoll-
ca o Instituto oa Estudos Psi
canalíticos IESI, com sede e
Belo Horizonte.

N9 623/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconceilos,
que declara de utilidade públi-
ca a Escola de Samba Vila doCar
mo de Mariana, com sede no Muni
cípio de Mariana.

N9 624/88, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, que de-
clara cc utilidade pública o
Grupo Espírita Bezerra de Mene-
zes, com sede nesta Capital.

N9 625/88, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, que de-
clara de utilidade pública a
Associação de ais e Amigos dos
Excepcionais - APPkE, na cidade
de Pará de Minas.

N° 626/88, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira,que de
clara de utilidade pública o De
partarnento de rssistncia So-
cial de Montes Claros.

8/3/88:
N° 627/88, de autoria do Sr.

Deputado Sérgio Emilio, que de-
clara de utliJade púnlicaoClu
be de Karatâ Sidc-Kar, com se-
de em Sete Lagoas.

N° 628/88, de autoria co Sr.
Deputado José Ferraz, que dccli
ra 'de utilidade pública a Igre-
ja Batista eniel El Sbaddai,
com sede na cdade de Contagem.

NP 629/88, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
declara de utilidade pública o
Conselho Particular da Socieda-
de São Vicente de Paulo de Lagoa
Formosa.

N° 630188, de autoria do Sr.

Deputado Bernardo Rubinger, que
assegura aos naraplégicos o di-
reito à matrícula automática na
escola pública estadual de 19 e
li graus mais práxima de sua re
sioência.

N° 631/88, cc autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
proIbe fumar no interior de hos
oitais do Estaco, dos que sã
subvencionados pelo poder públi
co estadual e dos edifícios-se-
de de repartirDes públicas esta
duais.

Ng 632188, cc autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, que de-
clara de utilidade pública a Co
missão de Organização do Reina-
do no Largo do Rosário - Colar,
com sede em Divinópolis.

N9 633/88, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, que
cria o Dia ido Menor Carente,
Abandonado e Desamparado, no Es
tado de Minas Gerais.

N° 634188, de autoria do Sr.
Deputado Luís Gambogi, que auto
riza o Poder Executivo a doar
imóvel de propriecade de Estado
ao Município de Três Pontas.

N° 635/88, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,que
declara de utilidade pública o
Centro Espírita Joanna de Ange-
lis, com sede na cidade de Juiz
de Fora.

N° 636188, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,que
declara de utilidade pública a
União Juiz-forana dos Estudan-
tes Secundários - LUES, com se-
de na cidade de Juiz de Fora.

Ng 637/88, de autoria no Sra
Deputada Maria Elvira, que de-
clara ao utilidade púnlica a Pc
de Feminina de Combate ao
cer. de Santos Dj'nont.

N° 638/88, de atcria dc Sr.
Deputado Romeu Queiroz, que dá
a denominação de Doralice UIves
Rodrigues à unidade cc ostjdos
sunletivos, de Patrocínio.

N° 642/88, de autoria do Sr.
Deputado Carlos Pereira, cue dá
a denominação de Adauto Martins
de Cliveira Neto à Unidade Esco
lar do Povoado de São Geraldo
Município de Francisco Sá.

N9 643188, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, que de-
clara de utilidade pública a As
sociação Nacional dos Servido-
res do Departamento de Polícia
Federal, com sede e foro na ci-
dade de Belo Horizonte.

N9 644188, de autoria do Sr.
Deputado Jaime Martins, que es-
tabelece cobrança única do Impos
to de Transmissão de Bens Imóveis
sobre escritura de transferên-
cia de lotes urbanos, ainda que
constem no contrato de compra e
venoa, várias transferências,

N° 645/88, ou autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcel los,
que proIbe a ampliação e a ins-
talação de novas indústrias de
produtos inflamáveis ou explo-
sivos e de produtos tóxicos na
Região Metropolitana de Belo Ho
rizonte.

9/3/88:
NP 646/88, ae autoria do Sr.

Deputado Sérgio Emílio, que dá
a denominação de Rodovia Cel.
Américo Teixeira Guimarães ao
trecho da rodovia estadual que
liga o trevo de Sete Lagoas a
Cachoeira da Prata (ex-Projeto
de Lei n0 2,39/86, desarquiva-
do a requerimento do autor).

N9 647/88, de autoria do Sr.
Deputado Jamili Júnior, que de-
clara de utilidada pública o
Educandário Família de Nazaré,
com sede na cidade de Ipatinga.

NP 648/88, cc autoria do Sr.
Deputado Delfim Ribeiro, que de
clara de utilidade pública a
sociação dos Moradores e Amigcà
de Chonin cc Cima - AMACCI - no
Município de Governador Valada-
res.

11/3/88:
N9 661/88, de autoria do Sr.

Deputado Mílton Cruz, que dá a
denominação de Alfredo Pereira
da Cruz à Escola Estadual do po
voado de Laranjãc. Munioíoio cc
Juramento.

NP 662/88, de autoria do Sr.
Deputado José Laviola, que dá a
denominação de Dr. Octávio de
Paula Roorigues, ao fárum da
Comarca de Abre Cano.

N9 663188, de autoria do Sr.
Deputado Irani Barbosa, que de-

clara de utilidade pública o
Instituto de Ação Social El Sha
day da Igreja Batista Pentecos-
tal de Montes Claros, com sede
em Belo Horizonte.

N9 664/88, de autoria do Sr.
Deputado Bernardo Rubinger, que
declara de utilidade púolica a
Sociedade de São Vicente de Pau
lo, com sede em Lagoa Formosa.

15/3/88:
NQ 665/88, de autoria do Sr.

Deputado José Maria Pinto, que
declara de utilidade pública a
Ação Social de Santa Mônica, Pa
ráquia de Santa Mônica, com se-
de nesta Capital.

N9 666/88, de autoria ao Sr.
Deputado João Bosco Martins,que
declara oe utilidade pública o
Conselho Particular da Socieda-
de São Vicente de caulo de Ouro
Preto, com sede na cidade de Ou
ro Preto. -

NP 667/88, de autoria do Sr.
Deputado Rubens Garcia, que au-
toriza o Poder Executivo a doar
imóvel oe sua propriedaoe ao Mu
nicípio de Santa Rita do Sapu
caí, e dá outras providências.

16/3/88:
NO 668/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que acres
centa inciso a dispositivo da
ei n 9.119, de 27 de dezembro
de 1985, que institui o Imposto
sobre a Prooriedade de Veículo
Automotor - IPVU, e dá outras
providências.

17/3/88:
NQ 684/88. de autoria do Sr.

Deputado José Bonifácio, que dá
a denominação de Rodovia dos 1-
mierantes a trecho da Rodovia
MG-3J8.

N! 685/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios
que institui a Medalha ao Méri-
to cc Preservação Ambienta! de
Minas Gerais.

N° 686/88, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, que
obriga todos os bares, restau -
rantes, botequins, boates, taba
canas e similares do Estado de
Minas Gerais que vendam cigar -
ros, charutos e derivados do te
baco, a ostentar em lugar visí-
vel, cartaz- com os dizeres: " O
fumo faz mal à saúde".

NO 687/88, de autoria do Sr.
Deputado Raimundo Albergaria
çue autoriza o oder Executivo
a doar imóvel de sua proprieda-
de à Associação dos Funcioná-
rios fazendários da Superinten-
dência Regional da Fazenda de
Juiz de Fora, e dá outras provi
dências.

N9 6/88, de autoria do Sr.
Deputado Eduardo Ottoni, que de
clara de utilidade pública a
sa da Fraternidade Alan Kardec
com sede no Município de Belo
Horizonte.

71/3/88:
NO- 689/88, de autoria do Sr.

Deputado Jairo Magalhães Alves,
que autoriza o oder Executivo
a doar área de terreno ao Muni-
cípio de São Lourenço.

N2 690/88, de autoria do Sr.
Deputado Sebastião Helvécio,que
declara de utilidade pública a
Sociedade Pró-Melhoramentos do
Bairro Cidade do Sol, com sede
na cidade de Juiz de Fora.

NÇ! 691/88, de autoria do Sr.
Deputado Paulo Pettersen, que
declara de utilidade pública o
Centro de Aprendizagem Pró-Me
nor de Passos, com sede na cidã
de de Passos. -

NQ 698/88, de autoria do Sr.

Deputado Dirceu Pereira, que de

clara de utilidade pública a so
ciedade de São Vicente de Paul
com sede em Cássia.

NQ 699/88, de autoria do Sr.
Deputado Dirceu Pereira, que de

clara de utilidade públicao Ser
viço de Obras Sociais - SDS,com
sede em São Sebastião do Paraí-

so.

24/3/88:
NQ 700/88, de autoria do Sr.

Governador do Estado, que revoga
o inciso II do art. 35 da Lei

n0 5.399, de 12 de dezembro de
1969.

NP 701/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios,
que proíbe a ampliação e a ins-
talação de novas usinas de as-
falto na Região Nletropolitanade
Belo Horizonte.

N° 7Õ2/W, de autoria do Sr.
Deputado José Maria Chaves, que
declara de utilidade Qública a



Sociedade dos Amigos de Caldas, lio Vicente de Sousa à Escola

com sede na cidade de Caldas. Estadual do Distrito de Aldeia
no Município de Conselheiro Pe-

NQ 703/88, de autoria do Sr.
Deputado José Duarte, que decla
ra de utilidade pública a Asso-
ciação dos Trabalhadores Aposen
tados e Pensionistas das Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Belo Ho
rizonte e Contagem, com sede na
primeira.

N9 704/88, de autoria do Sr.
Deputado Mauro Moraes, que de-
clara de utilidade pública o
Centro Espírita Cardecista Es-
orava Anastácia,de São João dei-.
Rei.

25/3/88:
Ng 705188, de autoria do Sr.

Deputado Geraldo Rezende, que
cá a denominação de Escola Esta
c'jal Dr. José Teodoro de Sousa
à Escola Estadual de Capetinga,
cun sede na cidade de Capetin-
ga.

NP 706188, de autoria do Sr.
Deputado Amilcar Padovani, que
declara de utilidade pública e
entidade cultural que menciona.

29/3/88:
NQ 707/88, de autoria do Sr.

Deputado Carlos Pereira, que de
clara de utilidade pública o CrU
P0 de Fraternidade Espírita Ir-
mão Sobreira, com sede em Mon-
tes Claros.

NQ 708/88, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelios,
que declara de utilidade públi-
ca a Creche Esperança, com sede
na cidade de Belo Horizonte.

N2 709/88q de autoria do Sr.
Deputado Domingos Lanna, que de
clara de utilidade pública a
sociação Monsenhor Joaquim Di
mas Guimarães, com sede na cida
de de Guaraciaba. -

NP 710/88, de autoria do Sr.
Deputado José Santana, que dá
denominação ao acesso que liga
a BR-262 ao Município de Bom Je
sus do Amparo (ex-Projeto de Lei
n0 371/83, desarquivado a pedi-
do do Deputado Domingos Lanna).

30/3/88:
NQ 712/88, de autoria do Sr.

Deputado José Laviola, que dá a
denominação de Vereador Petroní

na.

C04JN ICAÇOES:

2/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Péricles Ferreira, registrando
o falecimento do Sr. Asdrúbal
de Oliveira Santos, ocorrido em
Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, registrando o
falecimento do Sr.José Bruno da
Silva, ocorrido em Barra Longa.

De autoria do Sr. Deputado
José Belato, registrando o fale
cimento do Sr. João Laurindo dU
Silva, ocorrido em Lambari.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Ednardo Pe-
reira dos Santos, ocorrido em
Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. José Marce-
lino, ocorrido em Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. José Daphnis
Mil-Homens Costa, ocorrido em
Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Ninico Resende, registrando o
falecimento da Sra.Geraldina Ai
ves de Mendonça,000rrido em Fo r
miga.

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gantiogi, registrando o fa-
lecimento do Sr. Oiuseppe Gambo
gi, ocorrido em Campo Belo. -

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o fa
lecimento do Sr. João Prata Jú-
nior, ocorrido em Uberaba.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o fa
lecimento do Sr. JoséBarbosaFU
rolla, ocorrido em Dores do In
daiá.

De autoria do Sr. Deputado
João Bosco Martins, registrando
o falecimento do Sr.Joaquim Pai
mundo Resende Pereira, ocorrido
em Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
João Pedro Gustin, registrando
o falecimento do Sr. Odilon Gua
rato, ocorrido em Cuiabá.

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani, registrando o
falecimento do Sr. Márcio Antô-
nio Denoti, ocorrido em Juiz de

Fora.

De autoria do Sr. Deputado
João Pedro Gustin,registrando o
falecimento da Sra. Neuza Rezen
de, ocorrido em Uberlândia. -

8/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

João Pinto Ribeiro, registrando
o falecimento da Sra. Ivone Amé
lia Queiroga Tito, ocorrido e
Juiz de Fora.

De autoria do Sr. Deputado
João Rosa, registrando o faleci
mento de Guiomár Alves de Almei
da, ocorrido em Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, registrando o fa
lecimento do Sr. Joiino José dU
Silva, ocorrido em Patrocínio.

De autoria do Sr. Deputado
Romeu Queiroz, registrando o fa
lecimento do Sr. Jovino José d
Silva, ocorrido em Patrocínio
(idêntica à proposição apresen-
tada anteriormente pelo Deputa-
do Paulo Pereira).

De autoria da Sra. Deputada
Maria Elvira, registrando o fa-
lecimento da Sra. Nanaã Couri,
ocorrido em Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Romeu Queiroz, registrando o fa
lecimento de Enoc Silva Penai
ocorrido em Coromandel.

9/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Luís Gambogi, registrando o fa-
lecimento do Sr. Cláudio Ursuli
no Crechi, ocorrido em Boa Espe
rança.

10/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Bernardo Rubinger, registrando
o falecimento da Sra. Iracema
Caixeta,ocorrido em Patos de Mi
nas.

De autoria do Sr. Deputado
Bernardo Rubinger, registrando

o falecimento do Sr.Maurício Ro
cha de Oliveira, ocorrido em
tos de Minas. -

De autoria do Sr. Deputado
Bernardo Rubinger, registrando
o falecimento do Sr. Maurício
Queiroz de Melo, ocorrido em Pa

tos de Minas.

11/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Bernardo Rubinger, registrando
o falecimento da Sra. Maria de
Lourdes Ferreira Silva, ocorri-
do em Patos de Minas.

17/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Elmiro Nascimento, registrando
o falecimento da Sra. Maria de
Lourdes Ferreira da Silva, ocor
rido em Fatos de Minas (idênti
ca à proposição apresentada an-
teriormente pelo Deputado Ber-
nardo Rubinger -

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, registrando o
falecimento do Sr. Paulo Afonso
Martins Perdigão, ocorrido em
São Domingos do Prata.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, registrando o
falecimento do Sr. Antônio Bon
di, ocorrido em Raul Soares.

De autoria do Sr. Deputado
Ferraz Caldas, registrando o fa
lecimento do Sr. Alfredo AmaraiI
ocorrido em Soledade de Minas.

18/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Adelino Dias, registrando o fa-
lecimento do Sr. Asdrúbal de Dli
veira Santos, ocorrido em Belo
Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Adelino Dias, registrando o fa-
lecimento do Sr. Dswaldo Predi-
liano Santana, ocorrido em Sali
nas.

21/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Ferraz Caldas, registrando o
falecimento da Sra. Maria Rosa
da Paciência, ocorrido em Pas-
sa-Vinte.

22/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Mílton Salies, registrando o fa
lecimento da Sra. Maria CelinU
Silva Lopes de Oliveira, ocorri
do em São Paulo. -

De autoria do Sr. Deputado
Elmiro Nascimento, registrando o
falecimento do Sr. José Sebas-
tião de Rezende, ocorrido em
Carmo do Paranaíba.

De autoria do Sr. Deputado
Roberto Luiz Soares, registran-
do o falecimento da Sr Zélia
Ramos de Oliveira, ocorrido nes
ta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
João Pedro Gustin, registrando
o falecimento da Sr Ivone Amé-
lia Queiroga Tito, ocorrido em
Juiz de Fora (idêntica à propo-
sição apresentada anteriormente
pelo Deputado João Pinto Ribei-

ro).

24/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Vítor Penido, registrando o fa-
lecimento da Sr Antônia de Dli
veira Assis, ocorrido em Nova
Lima.

De autoria do Sr. Deputado
João Bosco Martins, registrando
o falecimento do Sr. Geraldo An
tônio Nogueira, ocorrido em CoU
tagem. -

25/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jorge Hannas, registrando o fa-
lecimento do Monsenhor Nélson Ro
drigues Ferreira, ocorrido e
São João dei-Rei.

29/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Ninico Resende, registrando o f 
lecimento da Sra. Martinha No-
gueira, ocorrido em Formiga.

PROJETOS DE RESOLUÇAC

8/3/88:
Ng 639/88, de autoria da Sra

Deputada Sandra Starling, que
dispõe sobre o acesso ao Palá-
cio cia Inconfidência.

N9 640188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Convênios celebrados entre o Es
tado de Minas Gerais,através da
Secretaria de Estado da Seguran

ça Pública, e os Municípios de
Paraisópolis e Paraopeba.

N2 641/88, de autoria da Sra.
Deputada Sandra Starling, que
dispõe sobre o acesso de jorna-

listas ao Plenário.

10/3/88:
N9 649/88, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através do
Departamento Estadual de Teleco
municações de Minas Gerais
DETEL-MG,e a Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais.

NQ 650/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Convênio e seu Termo Aditivo nQ
1, celebrado entre o Estado de
Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e a
Santa Casa de Misericórdia e Ma
ternidade de Santana de Itapeo
rica, do Município de Itapece-
rica.

N° 651/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Saúde,
e o Município de Itabira, e os
seus Termos Aditivos n 0 s 1, 2 e
3.

N° 652188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Termo de Cooperação celebrado
entre o Ministério da Cultura,
a Secretaria de Estado da Cultu
ra e o Município de Ouro Preto

NP 653/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Termo de Compromisso celebrado
entre a Secretaria de Estado da
Cultura, a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo de Belo Ho
rizonte e o Instituto Nacional
de Artes Cênicas - INACEM.

N° 654/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
os Termos de Cooperação firma-
dos entre a Secretaria de Esta-
do da Cultura e a Secretaria de
Estado da Educação, o Instituto
Metodista Isabela Hendrix e o
Teatro La Faberna Ltda.

NO 655/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Saúde,e
o Município de Prata.

% De autoria do Sr. Deputado
Mílton Sanes, registrando o fa
lecimento do Sr. Afonso Finamo
da Silva, ocorrido no Córrego
do Bom Jesus.
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NQ 656188, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através d
Secretaria de Estado da Cultura,

e o Município de Campanha.

NO 657/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio e o Termo Aditivo n 0 1

celebrado entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secreta-
ria de Estado da Saúde, e o Mu-
nicípio de Felixlândia.

N° 658188, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através d
Secretaria de Estado da Cultura,
e o Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais.

NO 659188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Quarto Termo Aditivo ao Convê-
nio celebrado entre a Secreta-

ria de Estado da Cultura e a

Universidade Federal de Ouro

Preto.

N° 660188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Cultura,
a Telecomunicações de Minas Ge-
rais S.A.— TELEMIG, e o Banco
Brasileiro de Descontos.

17/3/88:
N° 669188, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio de Cooperação Técnica
celebrado entre o Ministéric
dos Transportes, o Governo do
Estado de Minas Gerais, com a
interveniência da Empresa Bra-
sileira de Planejamento de Trans
portes - CEIPOT, e a Secretaria
de Estado dos Transportes.

NQ 670/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Cultura,
e a Associação Escolar Fazenda
de Artes e Ofícios de Conceição
do Mato Dentro.

N° 671188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Seguran
ça Pública,e o Município de Rio
Espera.

NQ 672/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Saúde,
e o Município de Santa Vitória.

N° 673/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Convênio da Cooperação Técnica
entre o Estado de Minas Gerais,
ãtravés da Secretaria de Estado
dos iransoortes, e o Município
de Pará de Minas.

NQ 674/88, de autoria da Co-
missão de Justiça,que aprova os
Convênios celebrados entre o Es
tado de Minas Gerais,através ciã

Secretaria de Estado da Seguran
ça Púhlica,e os Municípios d
São Gotardo e São Pedro dos Fer
ros.

N! 675188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através c Fa

Secretaria de Estado dos Trans-
portes,e a Superintendência Na-
cional da Marinha Mercante -
SUNAMAM.

NQ 676/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova
Convênio e seu Termo Aditivo nQ
celebrado entre o Estado de

Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e o
Município de Mfenas.

NP 677/88,de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Sexto, Sétimo, Oitavo, e Nono
Termos Aditivos ao Convênio ce-
lebrado entre o Ministério da
Agricultura e o Instituto Esta-
dual de Saúde Animal - lESA-MO,
com interveniência da Secreta-
ria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

NO 678/88, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Primeiro Termo Aditivo ao Convê
nio celebrado entre o Estado d
Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado de Agricultura
e Peuária,atualmente Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais
de Conceição das Pedras, com se
de no Município de Conceição
das Pedras.

Ng 679/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o

Convênio MIC/SIC-MG nQ 15/87,ce
lebrado entre o Estado de Mina
Gerais, através da Secretaria
de Estado de Indústria e Comér-
cio, atualmente Secretaria de
Estado de Indústria, Mineração
e Comércio, e o Ministério da
Indústria e do Comércio.

NQ 680/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio de Cooperação Técnica
celebrado entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secreta-
ria de Estado dos Transportes,e

o Município de Machado.

NQ 681/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Fun-
dação Nacional do Bem-Estar do
Menor - FUNABEM, e a Secretaria
de Estado da Cultura.

N9 682/88, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Esta
do de Minas Gerais, através d
Secretaria de Estado da Seguran
ça Pública, e o Município d
Cabo Verde.

NQ 683188, de autoria da Co-
missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Cultura e
a Fundação Estadual do Bem-Estar
do Menor - FEREM-MO.

29/3/88:
N° 711/88, de autoria da Co-

missão de Justiça, que aprova o
Convênio celebrado entre o Pro-
grama Nacional de Irrigação -
PRONI, e o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de
Estado de Agricultura e Pecuá-
ria, hoje Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento.

REQUERIMENTOS NUMERADOS

2/3/88:
NO 1.335/88, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulanoo anelo ao Sr. Presidente
da TELEMIO no sentido de que de
termine providências objetivan-
do a ampliação de terminais ur-
banos de telefonia e implanta-
ção do sistema de DDD na cidade

de São Tiago, neste Estado.

NO 1.336/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Diretor-Geral do
DER-MO no sentido de que seja
providenciado o asfaltamento da
estrada que liga Estrela do In-
daiá a Serra da Saudade, na re-
gião do Alto São Francisco, nes
te Estado.

NO 1.337/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Ocverna
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER-MO no sentido de que seja
providenciado o asfaltamento do
trecho rodoviário Araújos-Perdi
gão até o trevo da Rodovia MG
494, na região do Oeste minei-
ro.

NO 1.338/88, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira, for
mulando apelo ao Sr. Ministro d
Previdência Social para que en-
vide esforços e determine provi
dências no sentido de que
INAMPS proporcione o pagamento
da anestesia de parto.

NO 1.339188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretora
Geral do DER-MO no sentido de
se determinarem a reparação e o
cascalhamento da estrada que dá
acesso à cidade de Capitão Eneas ^

passando pelos povoados de T am-

boril e Ribeirão do Ouro.

NO 1.340/88, 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-MO no sentido de de
terminarem a reparação e o cas-
calhamento do trecho da estrada
municipal que tem início na lo-
calidade de Cachoeirinha, até o
entrocamentoda estrada que l i

-ga Jaíba a Varzelândia.

NO 1.341/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER-MO no sentido de determj
flarem providências objetivando
a ligação asfáltica do trecho
compreendido entre Aguas de Con
tendas e Conceição do Rio Verde,
no Sul de Minas.

NO 1.342/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo a esta Casa no
Sentido de que seja dirigido pe

dido de informações à direção
em nível federal e estadual, da
Caixa Econômica i-ederal sobre a
suspensão de realização do con-
curso público para preenchimen-
to de 4.600 vagas.

N9 1.343188, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martin
formulanic apelo a esta Casa no
sentido de que seja encaminhado

direção da CIMETAL pedido de
informações que menciona rela-
tivamente à CIMEAL de Barão de
Cocais.

NO 1.344/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Hannas, for-
mulando apelo ao Sr. Diretor-Ge
ral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER no
sentido de que determine provi-
dências objetivando a colocação
de redutores de velocidade no
trecho entre o km 56 e 56,5 da
BR-262 (trevo de Santo Amaro
Distrito de São Pedro do Aval
Município de Manhuaçu).

3/3/88:
NO 1.345/88, de autoria do

Sr. Deputado Geraldo Rezende
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido
de determinarem providências ob
jetivando a reforma do prédio
da Escola Estadual Isoidinc So-
ares de Freitas, em imeira do
Oeste, Município de Iturama.

NO 1.346/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, f or
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Gera l do
DER-MO para que seja autoriza-
do, com urgência, o asfaltamen-
te da estrada Que liga Pitangui
a Martinho Campos.

NO 1.347/88, de autoria do
Sr. Deputado Sérgio Emílio, for
mulando apelo aos Srs. Presiden
te da República, Ministro doRla
nejamento e Secretário Especial
de Ação Comunitária, no sentido
de incluírrem os municípios com
população inferior a 50 mil ha-
bitantes no Programa Nacional do
Leite para Crianças Carentes.

NO 1.348/88, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Diretor-Ge
ral do DER-MG no sentido de de--
terminar providências objetivan
do o asfaltamento da estrada que
liga o Distrito de Mário Campo
Município de Ibirité, à BR-381.

NO 1.349188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Secretário

de Estado de Segurança Pública
no sentido de implantar siste-
mas luminosos em todos os taxis
do nosso Estado, que, quando a-
cionadas pelos seus motoristas,
indiquem que se encontram em si
tuação de perigo. -

NO 1.350/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Ministr

o

da Fazenda e Presidente do IBDF
para que sejam mantidos crité-
rios de incentivos fiscais que
caracterizam uma política está-
vel de reflorestamento capaz de
garantir a oferta e a demanda
de madeira, sem se pôr em risco
nossas parcas reservas flores-
tais.

NO 1.351188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado eDiretor-Geral do
DER-MO no sentido de ser provi-
denciado o asfaltamento do tre-
cho do Posto do Trevo - Posto Car
rão, na MO-50, em Igaratinga
até a BR-262, referente ao ra-
mal MO-530, na região metalúrgi
ca de Minas.

NO 1.352/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs, Governa -

dor do Estado e Diretor-Geral do
DER-MO no sentido de determina-
rem urgentes providências para
o recapeamento da rodovia que
liga Divinápolis a Carmo da Ma-
ta.

N9 1.353/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulandc apelo aos Sr. Presiden-
te da TELEMIO nc sentido da am-
pliação de terminais urbanos de
telefone e implantação do sis

tema deDDDna cidade mineira d
Martinho Campos.

8/3/88:
NO 1.354/88, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martin
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido
de determinarem providências vi
sando à solução do problema d
contratação de professores e es
pecialistas de educação, para
que as aulas em todas as esco-
las da rede estadual de ensino
voltem à normalidade.
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N 1.355/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo ao Sr. Secre-
tário de Estado do Trabalho e
Ação Social no sentido de que
os idosos e viúvas que percebem
até 95% do salário mínimo vigen
te recebam, em forma de doação
cestas básicas de alimentos.

NQ 1.356/88, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Prefeito Mu
nicipal de Belo Horizonte para
que se determine a instalação de

um forno crematório nesta Capi-
tal.

NP 1.357/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER-MO no sentido de que seja
fornecida uma máquina patrol pa

ra realizar os serviços de niv
lamento e aplainamento da cone
xão Itacarambi/Vila Florentina,
numa extensão de 18 km, bem co-
mo da ligação Itacarambi/Reman_
so, numa extensão de 10 km.

N9 1.358/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do EstadoeDiretor_Geral do
DER-MG no sentido de que seja
determinada a encampação, pelo
DER-MO, dos 45 km de estrada que
ligam o Município de Coração de
Jesus ao de Mirabela.

Ng 1.359188, 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-MG no sentido de
que seja determinada a repara-
ção e encascalhamento da estra-
da que liga Prejo do Mutambal a
Varzelândia.

N° 1.360/88, de autoria do
Sr. Deputado José Renato, formu
lando apelo aos Srs. Governado
do Estado e Diretor-Geral do
DER-MG no sentido de serem toma
das providências necessárias

elaboração de convênio entre o
DER-MO e a Prefeitura Municipal
de Martinho Campos para pavimen
tação de 2 km do acesso e 2.0OJ
m de ruas no Distrito de Alber-
to Tsaacson.

NO 1.361/88, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira, for

mulando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Saúde no sentido de

que determine providências para
a criação de uma campanha de pre
venção do câncer uterino e da MD
ma.

NP 1.362/88, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira, for
mulando apelo aos Sr MinistrJ
de Estado das Comunicações e da
saúde no sentido de se criar uma
campanha nacional de conscient
zação, através dos meios de
municação, sobre a prevenção de
câncer uterino e da mama, visan
do informar às mulheres, em ca
panha maciça.

N° 1.363/88, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira, for
mulando apelo ao Sr. Secretário
de Obras Públicas no sentido de

que determine providências obje
tivando o asfaltamento da estr
da Itabira-São Gonçalo do Rio
Abaixo-Santa Bárbara.

N9 1.364/88, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira, for
mulando apela ao Sr. Presidente
da TRÍkNSMETRO no sentido de que
permita que os líderes comunit
rios tenham passe livre para
trânsito, ao lutar por assuntos
de interesse de suas comunida-
des.

N° 1.365/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Hreside
te da República e Presidente d
Caixa Econômica Federal no sen-
tido de se possibilitar a sub-
rogação de financiamento de imá
vel junto ao Sistema Financeiro
de Habitação, mantendo-se inal-
terado o contrato original.

N° 1.366/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Justiça no sentido de

equiparação dos vencimentos dos
Defensores Públicos aos salá-
rios dos funcionários de nível
V-45, a exemplo do que já ocor-
re na Capital.

N° 1.367/88, de autoria do
Sr. Deputado Niflico Resende,for
mu.Tando apeie ao Instituto Es-
tadual do Patrimônio Histórico
e Artístico - IEPHA, por inter-

médio do Sr. Governador do Esta
do, no sentido de que sejam to
madas as providências necessá-

rias ao tombamento da Igreja Ma
triz de São Vicente Férrer, d
Formiga.

NQ 1.368/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, soli
citando o encaminhamento à Co1
missão competente do pedido de
criação do Distrito de São Se-
bastião da Estrela, pertencente
ao Município de Santo Antônio
do Amparo.

N° 1.369/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado dos Transportes no senti
do de determinarem a ligação as

fáltica do Distrito de Flora(Mu
nicípio de Três Corações) à Ro-
dovia Fernão Dias - BR-381.

N° 1.370/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-

dor do Estado e Diretor-Geral do
DER-MO no sentido de se colocar
sinalização de acesso na Rodo
via BR-369, nos trevos dos Muni
cípios de Aguanil, Campo Belo
Cristais e Santana do Jacaré.

NO 1.371/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo ao Sr. Ministro da
Aeronáutica no sentido de que
sejam tomadas as providências
cabíveis para a obra de pavimen
tação asfáltica da pista do Ae
reporto Mello Viana, no Municí-
pio de Três Corações.

N 1-372/38, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretora
Geral do DER-MO no sentido de
que se adotem as providências
necessárias à pavimentação as-
fáltica da conexão Córrego do
Duro, situada no Município de
Campos Gerais.

N° 1.373/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de se do-
ar à Prefeitura Municipal de
Ijaci, sob a forma de comodato,
terreno pertencente ao Estado
com a área de 15,5 ha, para que
ali seja instalada uma fazenda
comunitária.

N? 1.374/88, de autoria do
Sr. DeDutado Ançjerson Adauto



formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no sei
tido de estudar a possibi1idad
de determinar a extensão de sé-
ries, de 5 a 8, na Escola Es-
tadual Prof, Chaves, na cidade
de Wera.

NQ 1.375188, de autoria do
Si. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido
de que determinem providências
objetivando a extensão de séries
da 5* a 8, na Escola Estadual
Horizonta Lemos, da cidade de
ttera.

W 1.376188, de autoria do
Sr. Deputado Anderson I1dauto,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação, n6
sentido de se estudar a possibi

e
ildade de determinar a extensão
de séries, de 5 a 8, na Esco-

la Estadual Feudo de Paiva,na
cidade de Uberaba.

W 1.377/88, de autoriii do
Si. Deputado José Ferraz, formu
lando apelo ao Sr. Governador d5
Estado no sentido de que seja
autorizada a construção de pelo
menos um silo em Santo Antônio
do Jacinto, através da Compa-
nhlade Armazéns e Silos do Es-
tado de Minas Gerais - CASEMG
ou outro órgão que lhe convier.

NQ 1.381188, de autoria do
Si. Deputado José Ferraz, formu
lando apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de ser autor 1

zado o asfaltamento do acesso
rodoviário de Neolândia, no Mu-
nicípio de Itapecerica.

N2 1.382188, de autoria do
Sr. Deputado José Ferraz, formu
ando apelo ao Sr.Governador Co

Cotado, no sentido de ser autori
zada a construção de uma ponte
sobre o rio Rubim do Norte, na
cidade de Bandeira.

N9 1.383/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
rnulando apelo ao Sr. Governado
do Estado no sentido de que S.
Ex envie a esta Casa projeto
de lei que introduze, no texto
da Lei n 2 9.381, de 18/12/86, a
qual institui o Quadro de Pes-
soal das Unidades Estaduais de
Ensino, dispositivo que estenda
ao funcionário das escolas esta
duais o benefício assegurado pe
lo § 1° do inciso IV do art. 49
da Lei n9 9.346 ao servidor do
órgão central da Secretaria de
Estado da Educação, das Delega-
cias Regionais de Ensino e dos
núcleos do Programa Estadual de
Alimentação Escolar.

N° 1.384/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário	de
Estado da Educação no sentido
de que sejam determinadas provi
dêncies visando à criação de—
uma Classe de Ensino Especial
em Três Pontas,

NQ 1.385188, de autoria do
Sr. Deputado Vítor Penido,formu
lando apelo aos Srs. Secretário
de Estado do Governo, Diretor-
Geral do DETEL-M, no s'ntido
de autorizar a instalação de u-
na torre repetitiva para sinais
de televisão, objetivando aten-
der à vasta região de cidade
de Nova Lima.

NQ 1.386/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Secretario
de Estado da Saúde no sentido
de que determine providências
objetivando a imediata constru-
ção de um prédio destinado à ias
talação de um posto de saúde ãE3
Bairro do Matadouro, Município
de Cambuí.

N9 1.387188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da

Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais - COPASA no sentido
de que essa empresa proceda à
encampação dos serviços de for-
necimento de água do Distrito
de Lontra, Município de São João
da Ponte.

NQ 1.388/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Agricultura e Delegado
do Ministério da Agricultura em
Minas Gerais no sentido de que
determinem providências com o
objetivo de viabilizar a trans-
ferência para a EMATER de Mon-
tes Claros do Laboratório de
Análise e Classificação de Al-
godão da Secretaria da Agricul-
tura.

N9 1.389188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Obras Públicas e Presi-
dente da CEMIG no sentido de se
planejar e de se instalar rede
de energia elétrica nas locali-
dades de Tabocas, Olhos D'Agua
e São José da Lagoa, no Municí-
pio de Varzelndia.

NP 1.390/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Obras Públicas e Presi
dente da CEMIG no sentido de s
planejar e de se instalar rede
de energia elétrica na localida
de de Peruaçu, Município de It
carauibi.

NQ 1.391188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG, no sentido de
se levar a efeito a iluminação
elétrica das vias públicas dos
povoados de Vila Florentina, Vár
zea Grande, Remanso e Brejo d
Pindaíba, pertencentes ao Muni-
cípio de Itacarafflbi.

NQ 1.392188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Obras Públicas e Presi
dente da CEMIG no sentido de se
planejar e de se instalar rede
de energia elétrica na localida
de de Rancharia, Município de
Itacaraní3i.

W 1.378188, de autoria do
Si. Deputado José Ferraz,forrnu-
lando apelo ao Sr.	Governador

) do Estado no sentido de que de-
termine providências objetivan-
do o asfaltamento do Parque de
Exposições da cidade de 1imena-
ra.

W 1.319188, de autoria do
Si. Deputado José Ferraz, formu
lando apelo ao Sr.GovernadOr d
Estado no sentido de que seja au
torizado o asfaltamento da es-
trada Rubirn/Rio do Prado.

N 1.380/88, de autoria do
Si. Deputado José Ferraz, formu
lando apelo ao Sr.00vernador d5
Estado no sentido de que seja
autorizada a construção de uma
ponte sobre o Rio Bandeira, no
Município de Bandeira.
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NP 1.393/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
CEMIG no sentido de que autori-
zem a eletrificação da localida
de denominada Vila União, no
nicípio de São João da Ponte. -

NQ 1.394188, 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-MG no sentido de
determinar a construção de uma
ponte sobre o córrego Macaúbas
na estrada que liga o Distrito
de Sumidouro ao Município de Var
zelândia.

NQ 1-395/88, 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-MG no sentido de se
determinar a construção de uma
ponte sobre o córrego Cachoeira,
na estrada que liga o Distrito
de Ibiracatu ao Município deVar
zelândia.

NQ 1.396/88, 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-MG no sentido de se
determinar a construção de uma
ponte sobre o córrego Flores,na
estrada que liga o Distrito de
Ibiracatu ao de Bonança, local,'
zadcs no Município de Varzelân-
dia.

N9 1.397/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulanoo apelo ao Sr. Secretário
de Estado dos Transportes e Di-
retor-Geral do DER-MG no senti-
do de viabilizar a implantação
de uma linha de ônibus da Empre
sa TRNSNORTE, para fazer o pe r
curso Salinas / Grão Mogol,ate
dendo também os Distritos de J
senópolis e Padre Carvalho. -

N9 1.398/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretora
Geral do DER-MG no sentido de
se viabilizar a inclusão de Grão
Mogol no itinerário da linha de
ônibus da empresa TRPNSMETRO

que liga Salinas a Belo 1-lorizon
te.

NQ 1.399/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Saúde no sentido de de:
terminarem a instalação de mini
postos de saúde nas localidade
de Pedra Preta e Buriti Campo
Santo, no Município de Montes
Claros.

NQ 1.400188, 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
na localidade de Rancharia, Mu-
nicípio de Itacararrti.

NQ 1.401188, 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
isntalado um posto telefônico
na localidade de Peruaçu, Muni-
cípio de Itacaranti.

NP 1.402/88, 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 de serviço
telefônico no Distrito de Marce
Ia, Município de Montes Claros.

NQ 1.403/88, 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 construção de dez
salas de aula na Escola Estadu-
al Odilon Loures, em Bocaiúva
já autoriazada pelo Executivo
através do ato do Sr. Secretá-
rio de Estado da Educação , em
12/5/83.

NQ 1.404/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Secretário
de Estado de Obras Públicas no
sentido de que seja determina-
da a construção e a instalação
de uma escola estadual de 29
grau no Distrito de Lontra, Mu-
nicípio de Saõ João da Ponte.

NQ 1.405/88, de autoria do
Sr. Deputado Aloisio Garcia,for
mulando apelo ao Sr. Governado
do Estado no sentido de se dar
prioridade às obras de restaura
ção do Teatro Apolo, de Itajuhã

NQ 1.406/88, de autoria do
Sr. Deputado Aloísio Garcia,for

mulando apelo ao Sr. Governado
do Estado no sentido de se re-
considerar, em caráter de urgên
cia, o critério atual de cobra
ça do 1CM sobre a comercializa

ção do café.

N2 1.407/88, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq
formulando apelo aos Srs. Secre
tário de Estado de Segurança P
bLica e Comandante-Geral da Po-

lícia Militar no sentido de ve-
rificarem a possibilidade da ins
talação de um destacamento po-
licial para Amarantina, Distri-
to de Ouro Preto.

NQ 1.408/88, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário cFe
Estado da Saúde no sentido da
verificação da possibilidade de
construção de um prédio para a
instalação do Centro de Saúde de
Miraí, da mesma cidade.

NQ 1.409/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Hannas, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
CEMIG solicitando providências
no sentido da reativação do Pro
grama Minas-Luz, que atendia àã
camadas carentes do Estado.

NQ 1.410/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Hannas, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG no sentido de se via-
bilizar a estadualização da es-
trada que faz a ligação de Pie-

dade a São João dei-Rei.

N9 1.411/88, de autoria do
Sr. Deputado Hilton Cruz, formu

lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da
CEMIG no sentido da reativação
do Programa Minas-Luz, que aten
dia às camadas carentes do Esta

do.

N9 1.412/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral

do DER-MG no sentido de que se-

ja providenciado o asfaltamento
da rodovia que liga o Município

de Leandro Ferreira à BR-262,re

gião do Oeste Mineiro.

N9 1.413/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo ao Sr. Chefe do 6
Distrito Rodoviário Federal do
DNER no sentido da reconstrução
de um abrigo para pedestre loca
lizado na BR-262, próximo ao en
troncamentodaMG-50, no Distrf:
to de Joatuba, Município de Ma-
teus Leme.

N9 1.414/88, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo ao Sr. Di-

retor-Geral do DER-MG no senti-
do de se providenciar a coloca-
ção de defensas ao longo das la
goas e ribanceiras da Rodovia
BR-120, Itabira-Guanhães.

NO- 1.415/88, de autoria do
Sr. Deputado .]airo Magalhães Al
ves , formulando apelo ao Sr.
Governador do Estado no sentido
de se autorizar a instalação de
uma sede de Pagadoria Estadual,
na Município de Poços de Caldas

9/3/88:
NQ 1.416/88, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Presidente
do Banco Central do Brasil no
sentido de que determine a ex-
tensão do prazo de carência de
que trata a Resolução n 1.335,
com a manutenção de seus encar-
gos em 45% da remuneração das
LBCs.

NQ 1.417/88, 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 posto de serviço tela
fônico no Distrito de Umbuzeir
Município de São João da Ponte.

N 1.418/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
muiando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Obras Públicas e resi-
dente da CEMIG no sentido de se
Planejar e se instalar uma rede
de energia elétrica na localida
de de Volta da Serra, Município
de Itacaran*j.

N2 1.419188 de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de se determinar a estadualiza-

ção da escola do povoado de Bre
jinho, Município de Coração d
Jesus.

NQ 1.420/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido de determina-
rem a ampliação da rede de água
do Município de Montes Claros.

N9 1.421188, de autoria dc
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governar
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de determinarem a estadualiza-
ção da Escola Municipal Cristia
no Machado, Distrito de Brejo
Grande, Município de São João
da Ponte.

NQ 1.422/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente do
Banco do Brasil S.A. no sentido
de que seja instalado um posto
avançado do Banco dc Brasil no
Município de Botumirim.

NQ 1.423/88, oe autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que 5.
Exa. encaminhe a esta Casa men-
sagem contendo projeto de lei
concedendo pensão especial a
D. Cecy Olyntho Hazan, viúva do
Dr. David Hazan, ex-Delegado-Ge
ral de polícia da Secretaria d
Segurança ública,

NP 1.424/88, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado de Esportes, Lazer e Tu-
rismo no sentido de que determi
nem providências adequadas à i
plantação, em nosso Estado, de
uma política de turismo moderna,
simples, racional e de baixo cus
to, sob a denominação de Camping
Tur de Minas Gerais.

NP 1.425/88, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no sen
tido da verificação da possibi-
lidade da manutenção da 5 2 e 6°
séries no Grupo Escolar de Fil-

gueiras, extensão do Grupo Esco
lar Barão do Retiro, de Chácarã

NQ 1.426/88, de autoria do
Sr. Deputado Vítor Penido, for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que de-
termine ao DER que se proceda a
uma revisão criteriosa no proje
to do trevo - localizado no pe-
rímetro urbano de Nova Lima, no

ponto do antigo Posto da Polí-

cia Rodoviária Estadual - da es
trada de contorno Nova Lima/Ra-
p0505.

NQ 1.427/88, de autoria do
Sr. Deputado Vítor Penido, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Comandante-Geral
da Polícia Militar e Chefe do Ga
binete Militar do Sr. Governa-
dor do Estado no sentido da ces
são de helicópteros da PMMGed
Coordenadoria Estadual da Defe-
sa Civil, para eventual trans-
porte de acidentados, em estado
grave, do Aeroporto da Pampulha
ao Pronto Socorro da Capital ou
a hospitais mais próximos.

N9 1.428/88, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo aos Srs
Presidentes do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal no
sentido de estudarem a possibi-
lidade de liberação das cotas
do IS/PASEF para aaquisiçãoda
casa própria.

N9 1.429/88, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Presiden
te da CEMIG no sentido de se au
torizar a instalação de um es-
critório da CEMIG, em Taquaraçu
de Minas.

NP 1.430/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG no sentido de determi
narem providências objetivand
o asfaltamento da estrada que
liga Nova Serrana a Perdigão,
neste Estado.

10/3/88:
N9 1.431/88, de autoria do

Sr. Deputado Bonifácio Mourão
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Secretário de
Estado de Desenvolvimento Soci-
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ai e Secretário de Estado da
Educação no sentido de se consi
derar o Município de Governador
Valadares como prioritário para
a implantação do programa de
construção de Núcleos de Ensino
e Extensão Comunitária - NEECs.

NQ 1.432/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo aos Srs. Preside
te da República e Ministro d
Previdência Social no sentido
de determinarem, em caráter de
urgência, providências destina-
das a que todas as entidades de
fins filantrópicos, reconheci-
das de utilidade pública,fiquem
isentas de contribuição empresa
riai à Previdência Social, bem
como a que sejam anistiadas to-
talmente dos débitos previdenci
ários a partir de 1 9 de setem-
bro de 1977.

NQ 1.433188, de autoria do
Sr. Deputado Aloísio Garcia, for
mulando apelo ao Sr. Governado
do Estado no sentido de imple-
mentar uma ação política enérgi
ca no setor de reflorestamento,
em Minas Gerais.

N9 1.434/88, de autoria do
Sr. Deputado Aloísio Garcia,for
mulando apelo ao Sr. Diretor-G
ral do DNER no sentido de ser
providenciado o recapeamento da
Rodovia BR-265, no trecho com-
preendido entre Lavras e a BR-
381, numa extensão de 1 2 km.

N° 1.435/88, de autoria do
Sr. Deputado Aloísio Garcia,for
mulando apelo aos Srs. Governado
do Estado e Diretor-Geral do DER
no sentido de que determinem ur
gentes providências visando
construção de um mini-terminal ro
doviário, que atenda dernand
do transporte intermunicpai,nO
Município de Ribeirão Vermelho.

NP 1.436/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Presidente d
IPSEMG no sentido de que deter-
minem providências visando
construção de sede própria para
a agência desse órgão em Ubera-
ba.

NQ 1.437188, de autoria do
Sr. Deputado I-\nderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Minis
tro da Previdência Social e Su-
perintendente Regional do Insti

tuto de Administração Financei-
ra da Previdência Social-lAPAS,
para que determinem providên-
cias visando ampliação do qua
dro funcional da Agência daque
ia instituição, na cidade	de
Iturama.

N9 1.438/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Presidente dd
Banco do Estado de Minas Gerais
S.A. - BEMGE, no sentido de se
instalar uma agência bancária
dessa instituição na cidade de
Itapagipe.

NQ 1.439/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Presidente ora
CEMIG, no sentido de determina-
rem a eletrificação de duas co-
munidades rurais, São Judas Ta-
deu-Laje e São Sebastião da Mar
tinha, ambas no Município d
Iturarna.

N° 1.440/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário d
Estado dos Transportes no senti
do de que tomem as providência
necessárias à construção de duas
pontes intermunicipais: uma so-
bre o rio Arantes, destinada a
estabelecer ligação entre os Mu
nicípios de Santa Vitória e d
Iturama, e outra sobre crio São
Domingos, ligando a estrada mu-
nici pal do Distrito de Limeira
D'Deste ao Distrito de Chavelân
dia.

N' 1.441/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário de
Estado da Fazenda no sentido de
determinarem as providências ne
cessárias à construção de pré
dio próprio para funcionamento
da Administração Fazendária de
Iturama.

N° 1.442/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário cFe
Estado da Justiça no sentido de
serem determinadas providências
para a construção da Casa do Ai
bergado, no Município de Itura-
ma.

NQ 1.443/88, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário oFe
Estado da Saúde, no sentido de
determinarem providências visan
do ao reequipamento do Centro
de Saúde de São Gonçalo do Abae
té.

NQ 1.444/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário cFe
Estado da Saúde, no sentido de
que determinem providências vi-
sando à construção de um posto
de saúde no Distrito de Abaeté
dos Mendes no Município de Rio
Paranaiba.

Ng 1.445/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando a p elo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário cFe
Estado da Saúde, no sentido de
que determinem providências ur-
gentes, objetivando dotar o Mu
nicípio de Vazante de um centro
de saúde II, devidamente equipa
do.

N9 1.446/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Saúde, no sentido de
que adotem as providências ne-
cessárias à instalação de um pos
to de saúde no Povoado de Cha-
ves, do Município de Rio Para-
naíba.

N 1.448188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Educação no sentido de
que sejam liberados recursos vi
sando à recuperação da rede fí-
sica escolar de Nova Serrana,
neste Estado.

NQ 1.449/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER, no sentido de determinarem
providências visando ao asfalta
mento do trecho da MD-050 à ci-

dade de São Sebastião do Oeste

NQ 1.450/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e ao Comandante
do Batalhão do Corpo de Bombei-
ros de Belo Horizonte, no senti
do de que seja doado ou incorpd
rado ao 39 DI/9 2 5DI/4SCI do Co
p0 de Bombeiros de Divinópoli
duas viaturas, para mais efici
ente cumprimento de suas ativiT
dades na área de prevenção de
incêndios,conforme estabelece a
lei.

NQ 1.452/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Ptdauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DER no sentido de serem de-
terminadas providências visando
ao melhoramento do acesso que
liga o Distrito de Limeira D'Oes
te, Município de Iturama, à MG--
497.

NQ 1.453/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Diretor-DeraT
do DER no sentido de determina-
rem providências objetivando vi
abilizar a criação de uma linh
de ônibus ligando os Municípios
de Iturama e Uberlândia, ida-e-
volta, no período da tarde.

NI- 1.454/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Secre
tário de Estado dos Transportes
e Di retor-Geral do DER no senti
do de que adotem as providên-
cias necessárias à criação de
uma linha de ônibus ligando a
Cidade de Iturama -no Pontal do
Triângulo Mineiro - a Belo Hori
ZOflte

de determinarem providências ob
jetivando a implantação da 5
8 série na Escola Estadual Alon
so de Moraes Andrade, localiza
da na cidade de Itapagipe.

N9 1.456/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário cre-
Estado da Educação no sentido
de que autorizem a construção
de novo prédio para a Escola Es
tadual Santa Rosa, de 12 grau
no Município de Iturarna.

NP 1.457/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER no sentido de que seja
providenciado o recapeamento as
fáltico do trecho rodoviário dá-
MG-050 que interliga Divinápo-
lis a Formiga.

NQ 1.458/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,for .

-mulando apelo ao Sr. Comandante
do 7 9 Batalhão da Polícia Mili-
tar de Bom Despacho no sentido
de que seja providenciada a ins
talação de um posto policial no
Bairro Planalto, situado em No-
va Serrana, no lado oposto a
BR-262, no perímetro suburbano
da cidade.

NP 1.459/88, de autoria do
Sr. Deputado Aloisio Garcia,for
mulando apelo aos Srs. Governar
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que determi-
nem providências visando ao re-
capeamento asfáltico da BR-265,
no trecho compreendido entre La
vras e São João dei-Rei.

N° 1.460/88, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,for
mulando apelo ao Sr. Ministro d
Indústria e do Comércio no sen-
tido de que sejam tomadas provi
dências urgentes para que sã
adote uma política para o setor
canavieiro que venha possibili-
tar o pagamento de preço justo
à tonelada de cana.

tslQ 1.461/88, de autoria do
Sr. Deputado Romeu Queiroz,for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Educação no sentido de
serem adotadas providências pa-
ra a construção de salas,canti-
na. instalações sanitárias e
dras esportivas na Escola Esta-

dual Casimiro Costa, de	Carmo
do Paranaíba.

NQ 1.462/88, de autoria do
Sr. Deputado Romeu Queiroz,for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário	de
Estado da Educação no sentido
de que adotem providências obje
tivando a construção de sede da
Unidade Estadual do Supletivo
(UES) na cidade de Carmo do Pa-
ranaíba.

N9 1.463/88, de autoria do
Sr. Deputado Romeu Queiroz,for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação, no sentido
de que adotem providências para
a construção de mais cinco sa-
las de aula e de uma sala para
laboratório, na Escola Estadual
Antônio Atanásio, da cidade de
Carmo do Paranaíba.

N2 1.464/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação, no sentido
de que determinem providências
para que seja viabilizada a re-
forma e a ampliação da	Escola
Estadual São Tarcísio, com a
construção de um anexo no Con-
junto Habitacional São José, na
cidade de Campo do Meio.

NQ 1.465/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado de Obras Públicas no sen
tido de que determinem providêh
cias objetivando a	construção
de uma ponte sobre o rio Doce
entre o Município de São José
do Goiabal e São Pedro dos Fer-
ros, ligando a Zona da Mata ao
Vale do Aço.

NP 1.466/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Secretário
Estado da Saúde, no sentido da
imediata reforma e ampliação das
instalações do Posto de Saúde do
Município de Carmo da Cachoeira

N9 1.467/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Secretário dã
Estado da Saúde no sentido da
imediata construção de um pré-
dio para a instalação de um pos
to de saúde no Município de Con
ceição do Rio Verde.

N° 1.447/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for(
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Diretor-Geral Co
DER-MG no sentido de ser provi-
denciado o asfaltamento da es-
trada que liga Pimenta a Pains,
neste Estado.

11/3/88:
NQ 1.451/88, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo ao Sr. D
vernador do Estado no senticrõ
de que autorize a criação e via
bilize a instalação de um CenT
tro Móvel de Formação Profissio

%nal em Itabira, para atender a6
Município de Itabira e sua re-
gião de influência.

NQ 1.455/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Dover
nador do Estado e Secretário de
E stado da Educação no sentido

L.
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NQ 1.471/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado da Saúde no sentido da i-
mediata reforma e ampliação das
instalações do Posto de Saúde do
Município de Monsenhor Paulo.

NQ 1.472/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado da Saúde, no sentido da
imediata construção de um prédio
para a instalação de um posto de
saúde no Município de Varginha.

NQ 1.473188, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Saúde, no sentido
da imediata construção de um pré
dio para a instalação de um pos-
to de saúde no Município de Cam-
panha.

NQ 1.474/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu-
lando apelo ao Sr. Secretário de
Estado da Saúde, no sentido da
imediata construção de um posto
de saúde no Município de São Gon
çalo do Sapucaí.

NQ 1.478/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação, no sentido
de se autorizar a extensão	da
5	82 série do l Q grau na Es-
cola Estadual de São Geraldo
Distrito de São Geraldo, Munici
pio de Francisco Sá.

NQ 1.479/88, 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
nar a implantação do sistema cFe
abastecimento de água nos Dis-
tritos de Alvação, Luís Pires
de Minas, Ponte dos Ciganos,São
Geraldo, São José da Lagoa, São
João do Pacuí e São Joaquim,to-
dos localizados no Município de
Coração de Jesus.

NP 1.480/88, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo ao Sr. President
da CEMIG no sentido de providen
dar, em caráter de urgência
a construção da Estação Hidrelé
trica de Saltinho, no Município
de Coronel Murta.

NQ 1.482/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo ao Sr. Governado
do Estado solicitando a libera-
ção de verba para construção do
prédio do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Minas Gerais,
na cidade de Montes Claros.

NO 1.489/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz,formu-
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta
do da Educação no sentido da cri
ção e instalação de uma escol
de 12 grau no Bairro Village do
Lago, Município de Montes Cla-
ros.

NQ 1.490/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,formu
lando apelo aos Srs. Governado
do Estado e Secretário de Esta
do de Esportes, Lazer e Turismo,
no sentido de que adotem provi-
dências objetivando o melhora -(
mento do sistema de iluminação
e a construção de arquibancadas
no Estádio Crisálito Alvarenga,
do Sparta Futebol Clube, de Cam
0 Belo.	 -

N2 1.491/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente do
IPSEMG no sentido de que sejam
criadas agências daquele Insti-
tuto nas cidades de Cano Belo
e Três Corações.

N9 1.492/88, de autoria do
Sr. Deputado Vítor Penido, for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que en-
vie mensagem a esta Assembléia
propondo alteração da Lei n0
8.980, de 10/10/86, objetivando
sua retroatividade de 19 de ja-
neiro do mesmo ano.

NQ 1.493/88, de autoria do
Sr. Deputado José Maria Pinto
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de que
sejam realizados estudos com vis
tas à reavaliação dos processos
de doação de terras da RURALMI-
NAS.

Ng 1.494/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário de
Estado da Saúde no sentido de
determinarem providências para
a reforma e ampliação do posto
de saúde da localidade de São

Sebastião, no Município de Guar
da-Mor.

N9 1.495/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de que sejam
tomadas providências para im-
plantação de rede telefônica in
terna em Brasilândia, Município
de João Pinheiro.

17/3/88:
NQ 1.496/88, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for
muiando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido de determinar
a implantação do sistema de abas
tecimento de água nos Distrito
que menciona, localizados no Mu
nicípio de Montes Claros.	-

NQ 1.497/88, 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
nar a implantação do sistema d
abastecimento de água no Distri
to de Vista Alegre, localizado
no Município de Claro dos Poções.

NQ 1.498/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dro do Estado e Presidente da
COPASA no sentido de se determi
nar a implantação do sistema de
abastecimento de água no Distri
to de Caçarema, localizado no
Município de Capitão Enéas.

NQ 1.499/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Presidente
da República e Ministro da Edu-
cação para que adotem providên-
cias no sentido da criação do
curso de Engenharia Genética na
Universidade Federal de Viçosa.

NO- 1.500/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de
Estado da Agricultura e Presi-
dente da CASEMG no sentido de
determinarem providências obje-
tivando a construção de uma uni
dade armazenadora de 9.000 t e
a instalação de uma balança de
61 t em Divinópolis, na região
Oeste de Minas.

NO 1.501/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que seja pro-
videnciada, com a possível ur-
gência, a correção de uma curva
em ângulo perigosamente acentua
do que existe na entrada da poi
te sobre o rio Lambari, na rodo
via que liga Divinópolis a For-
miga.

NO- 1.502/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governar
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Agricultura e Presiden-
te da CASEMG no sentido da cons
trução de uma unidade armazenaTE
dora de 6.000 t e da instalação
de uma balança de 61 t em Santo
Antônio do Monte.

NQ 1.503/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no sen
tido de que determine providên-
cias urgentes objetivando acons
trução de uma instalação sanit
ria na Escola Estadual do Gor-
dura, Município de Carmo do Pa-
ranaíba, bem como de uma cerca
em torno do seu respectivo ter-
reno.

NQ 1.504/88, de autoria do
Sr. Deputado Luís Gambogi, for-
mulando apelo a esta Casa no sen
tido de ser inserida em ata
conferência proferida por Renê
A. P. Simões, Presidente da So-
ciedade Brasileira de Termalis-
mo e Vice-Presidente da Federa-
ção Latino-Americana de Termalis
mo, ao abrir o IV Encontro da Fo r
ça das Aguas, ocorrido em Caxam
bu, nos dias 24 a 26 de outubro
de 1987.

NQ 1.505/88, de autoria do
Sr. Deputado Luís Gambogi, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que determi-
nem providências visando ao ca-
peamento asfáltico da estrada
que liga os Municípios de Extre
ma, Toledo e Munhoz.

N9 1.506/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo aos Srs. Ministro
da Justiça e Presidente do Con-
selho da Justiça Federal no sen
tido de que, no âmbito da Seção
Judiciária de Minas Gerais,seja
criada Vara da Justiça Federal
em Varginha.

N9 1.507/88, 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 se adotem as providências
necessárias para a construção de
uma quadra poliesportiva e de
3 (três) pavilhões, sendo umdes
tinado à oficina pedagógica e 2
(dois) a salas de aula, na Esco
lá Estadual de Ensino Especial
de Carmo do Paranaíba.

NO- 1.508/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Saúde no sentido de
determinarem providências visan
do a construção de um posto de
saúde na localidade de Palmeiras,
no Município de Rio Paranaíba.

NQ 1.509/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Secretário d
Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de
que se adotem as necessárias pro
vidências para a retificação,
melhoria e encampação, pelo DER,
da estrada que liga a cidade de
Arinos	cidade de Montalvânia.

NQ 1.510/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário cFe
Estado da Saúde para que deter-
minem providências visando à re
forma e à ampliação do Posto cre-
Saúde do Distrito de Claro de
Minas, no Município de Vazante.

NP 1.511/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Saúde no sentido da
ampliação e reequipamento do Cen
tro de Saúde II da cidade de São
Gotardo.

N O- 1.512/88, de autoria do
Sr. Deputado Luís Gambogi, for-
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que de-
termine urgentes providências pá
ra o saneamento da bacia do Rio
Vermelho, degradada por altos
índices de poluição.

Ng 1.513/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Saúde no senti

N9 1.468/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Secretário cFe
Estado de Estado da Saúde no sen
tido da imediata construção d
um prédio para a instalação de
um posto de saúde no Município
de Neponuceno.

W 1.469/88, de autoria do
Sr flentitdo José Belato,formu -

15/3/88
NQ 1.476/88, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário	de
Estado da Educação no sentido
de se autorizar a encampação,pe
lo Estado, da Escola Municipal
Ramiro Mendes, localizada no
Distrito de Umbuzeiro,Município
de São João da Ponte.

lando apelo ao Sr.Secretário de
Estado da Saúde, no sentido da i N9 1.477/88, de autoria do
mediata construção de um prédio Sr. Deputado Carlos Pereira,for
para a instalação de um posto de mulando apelo aos Srs. Governa
saúde no Municipio de Cantuquira. dor do Estado e Presidente da

C0FASP no sentido de se determi
N9 1.470/88, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu
ando apelo ao Sr. Secretário d

Eistado da Saúde, no sentido da ime
iiata construção de um prédio
ráprio para a instalação de um

posto de saúde no Município de
Passa-Quatro.

nar a implantação do sistema de
abastecimento de água no Distri
to de Missões, localizado no Mu
nicípio de Itacarantii.

NQ 1.481/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco MartirE,
formulando apelo aos Srs. Presi

NQ 1.475/88, de autoria do dente do Tribunal de Justiça,S
Sr. Deputado José Belato, formu- cretário de Estado da Educação,
lando apelo ao Sr. Secretário de Secretário de Estado da Seguran
Estado da Saúde no sentido da j_ ça Pública e Comandante-Geral d
mediata construção de um prédio Polícia Militar, no sentido de
para a instalação de um posto de que passem a adotar, nas suas
saúde no Distrito de Sobradinho, respectivas áreas de atuação,as
Município de São Tomé das Letras. medidas que menciona.
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do de que autorize a regulariza
ção junto a FHEMIG da situação
dos candidatos concursados, con
forme resultado do processo se-
letivo divulgado em 28/8/87 (1
etapa) e em 9/10/87 (2 2 etapa).

NQ 1.514/88, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura e Pecuária
e Presidente da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Ru
ral de Minas Gerais - EMATER
no sentido da instalação de pos
to daquela empresa no Município
de Albertina.

NQ 1.515/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governado
do Estado e Secretário de Es
tado dos Transportes no sentido

do asfaltamento do trecho da es
trada que liga a BR-251 até
cidade de André Fernandes, numa
extensão de 9 km.

NQ 1.516/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido dadis
tribuição gratuita de material
escolar para os alunos carentes
das escolas públicas do Norte
de Minas e Vale do Jequitinho-
nha.

NQ 1.517/88, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,for
mulando apelo ao Sr. Secretário
de Estado da Educação no senti-
do de que seja instalada uma es
cola de 2 9 grau no Município de
Barra Longa, em face do fecha-
mento da CNEC.

NQ 1.518/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martin
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no se
tido de que se promova a exten-
são de séries, até a 8 série do
1 9 grau, em todas as escolas
mantidas pelo Estado, para fun-
cionamento no turno da noite.

NQ 1.519/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da CEMIG
no sentido da isenção da taxa de
luz para as famílias do Norte de
Minas e do Vale do Jequitinho-
nha com renda de até dois salá-
rios mínimos mensais, desde que

o consumo não ultrapasse a taxa
mínima mensal.

NQ 1.520/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Presidente
da República, Ministro das Comu
nicações, Presidente da ECT e
Diretor Regional da ECT em Mi-
nas Gerais no sentido da cons-
trução de um novo prédio para a
agência dos Correios na cidade
de Montes Claros.

NQ 1.521/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da COPASA
no sentido da isenção da taxa de

água para as famílias do Norte
de Minas e do Vale do Jequiti-
nhonha, com renda de até dois
salários mínimos mensais, desde
que o consumo não ultrapasse a
taxa mínima mensal.

NQ 1.522/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
CEMIG no sentido de se tomarem
providências necessárias para a
instalação de eletrificação ru-
ral no Distrito Fazenda Vargem
Grande, Município de Braúnas.

N9 1.523/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado de Obras Públicas no sen
tido da construção de uma pont
sobre o ribeirão que corta a lo
calidade de Morro Cavado, no MJ
nicípio de Formiga.

NQ 1.524/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de determina
rem providências visando à ins-
talação de telefonia rural no
Povoado de São Pedro, Município
de Formiga, bem como a instala-
ção de um telefone comunitário
naquela localidade.

NQ 1.525/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado de Obras Públicas no sen
tido da construção de uma ponte
sobre o ribeirão que corta o P0
voado de Padre Trindade, no Mu-
nicípio de Formiga.

N9 1.526/88, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Segurança Pública e Se:
cretário de Estado da Justiça
no sentido da ampliação do pré-
dio da cadeia pública de Formi-

ga, através da construção de um
pavimento destinado à instala -
ção da 4 Delegacia Regional de

Polícia.

N9 1.527188, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resencie,for
mulando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da TELEMIG,
no sentido de determinarem provi

dências visando à instalação

de telefonia rural no Povoado
de São Pedro, Município de For-
miga, bem como a instalação de
um telefone comunitário naquela
localidade.

18/3/88: (
NQ 1.528/88, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de que
se programe a distribuição,atra
vês dos postos de saúde e dire-
tamente pela Secretaria de Esta
do da Saúde,dos medicamentos b
sicos receitados e de anticon
cepcionais àqueles que comprova
rem renda inferior a cinco sal

rios de referência. -

NP 1.529/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no
tido da criação de um programa
de distribuição gratuita e det
venda a baixos preços, a pes-

soas carentes, de livros didáti
cos a serem adquiridos pela Se-
cretaria, diretamente das edito
ras, classificáveis como edição
popular.

NP 1.530/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que S.
Ex encaminhe a esta Casa proje
to de lei que objetive introdu-
zir no texto da Lei n0 9.381,de

18/12/86, a qual institui o Qua
dro de Pessoal das Unidades Es-
taduais de Ensino, dispositivo
que permita renúncia à opção
feita por funcionário do quadro
do Magistério pelo Quadro Perma
nente.

N9 1.531/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Fazenda e Presidente crõ
Banco do Estado de Minas Gerais,
no sentido de viabilizarem a im
plantação de uma agência daque
le Banco no Município de Itaca-
raøti.

NQ 1.532/88, 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-
minar a implantação de um siste-
ma de abastecimento de água nos
Povoados que menciona, localiza
dos no Município de Engenheiro
Navarro.

N° 1.533/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-
mulando apelo ao Sr. Governador

Estado, no sentido de que en
vie mensagem a esta Casa propon-
do doação ao Atlético Clube Trê
Corações de terreno registrado
em nome do Estado de Minas Ge-
rais, localizado na cidade de
Três Corações.

N° 1.534/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação, no sentido
de que determinem providências
para que seja viatailizada a e-
xecução de obras de reforma e
ampliação da Escola Estadual Pa
dre Chico, na cidade de Campo
elo.

NQ 1.535/38, de autoria do
SrsI Deputada Maria Elvira,formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de
que determinem providências ob-
jetivando a construção da Esco-
la Estadual Olhos DAgua, em
Campo do Meio-MG.

NQ 1.536/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de que determinem providências
objetivando a execução de o-
bras de reforma e ampliação da
Escola Estadual Dr. José Mesqui
ta Netto, na cidade de Campo Be
lo.

NQ 1.537/88, de autoria da
Sra Deputada Maria Elvira,formu
lando apelo aos Srs. Governado—r
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido de

que determinem providências ob-
jetivando a execução de obras
de reforma e ampliação da Esco-
la Estadual São José do Indaiá,
em Campo Belo.

NQ 1.538/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de que determinem providências
objetivando a execução de obras
de reforma e ampliação da Esco-
la Estadual Elisa Rabelo de Mes
quita, na cidade de Campo d
Meio.

N9 1.539/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de que determinem providências
para a execução de obras de re-
forma e ampliação da E.E.Jatobá
em Campo do Meio.

N9 1.540/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de que determinem providências
objetivando a execução de obras
de reforma e ampliação da E. E.
Pedra Branca, em Campo do Meio.

N9 1.541/88, de autoria dc
Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo ao Sr. Secret
rio de Estado da Educação no seH
tido de que se crie, em cad
cidade menor e em cada bairro
ou região de cidade grande, uma
unidade de ensino destinada ex-
clusivamente a ministrar educa-
ção pré-escolar, com exclusivi-
dade de matrícula para os pais
que comprovarem renda máxima cor
respondente a cinco valores re-
ferência.

N9 1.542/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo a esta Casa no

sentido de aue se remeta a todos
os constituintes e a todos os
líderes partidários, no Congres
so Nacional, uma indicação pari
que seja inserido no projeto de
Constituição Federal o princi -
pio de atualização mensal dos

proventos e pensões de aposenta
dona, de modo que nenhum apo-
sentado tenha seus ganhos cor-
roídos pela inflação.

NP 1.543/88, de autoria do
Sr. Deputado Delfim Ribeiro,for
mulando apelo ao Sr.Ministro cbs
Transportes no sentido de que
determine providências objeti-
vando a alocação de recursos à
Superintendência de Trens Urba-
nos de Belo Horizonte, para a
retomada das obras do metrô de
superfície.

NQ 1.544/88, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação, no sentido
de que determinem providências
objetivando a reforma geral do
prédio da E.E. Coronel Idalino,
da cidade de Salinas.

NQ 1.545/88, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido de
que sejam adotadas providências
visando 'a criação, através do
Plano de Expansão, de uma esco-
la de 1 2 a 8 série, no Bairro
Maracanã, em Salinas.

NP 1.546/88, de autoria do
Sr. Deputado Márcio Mala, formu
lando apelo ao Sr. Presidentedã
República no sentido de que se-
ja revogado o Decreto n995.72
que liberou o valor das nensali
•Oes

NO 1.547/88, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Resende
formulando apelo ao Sr. Presi-
dente da TELEMIG no sentido de
que determine o cadastramento de
todos os aparelhos telefônicos
de deficientes visuais e insti-
tuições que trabalham com os mes
nos, em Minas Gerais, com o ob-
jetivo de isentú-lcs de taxa de
consulta
lefônica.

NQ 1.548/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Patrus,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário d
Estado da Educação no sentido de
prestarem a esta Casa as infor-
mações que menciona, as quais
permitirão correto diagnóstico
da situação atual do ensino pú-
blico no Estado.
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NQ 1.565/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu

lando apelo ao Sr. Governador d5

(
 )

Estado no sentido de se adota-
rem providências objetivando a
encampação pelo Estado da Funda
ção Cultural do Planalto de Ara
xá, e da criação das Faculdades
de Direito, Engenharia, Bioquí-
mica, Administração de Empresas
e Ciências Contábeis.

21/3/88:
N9 1.549/88, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo ao Sr.Pre
sidente da TELEMIG no sentido d
ser feita a ampliação do servi-
ço telefônico do Município de
Itab ira.

N9 1.550/88, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães Al
ves, formulando apelo ao Sr. G
vernador do Estado no sentido d
autorizar a CEMIG a realizar
acordo com as emissoras de rá-
dio do Estado, prevendo que os
seus gastos com energia elétri-
ca sejam convertidos em publici
dade.

NQ 1.551/88, 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-
nar a implantação de dois poços
artesianos nas localidades de
Baixa Grande e Tanque, perten-
centes ao Município de Grão Mo-

gol.

NQ 1.552/88, de autoria dc
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado , Secretário de
Etado da Saúde e Secretário de
Estado de Obras Públicas no ser
tido de se determinar a constru
ção de um hospital estadual n

cidade de Coração de Jesus.

NQ 1.553/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Agricultura, Pecuária
Abastecimento e Presidente do
IBDF no sentido de se manterem
os incentivos fiscais ao reflo-
restamento.

N9 1.554/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo ao Sr. Presidente
da Comissão de Assuntos Munici-
pais e Planejamentos Regionais
no sentido de se agilizara eman
cipação do Distrito dejaíba,per
tencente ao Município de Mangai

NQ 1.555/88, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Diretor -Geral
do DER no sentido de se sinali-
zar com faixas na pista e pla-
cas a Rodovia BR-262, trecho en
re Betim e Luz.

N2 1.556/88, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar ao Estado, Secretário dFe
Estado de Obras Públicas e Dire
tor-Geral do DER-MG no senticFo
de que determinem providências
objetivando a construção de uma
ponte sobre o ribeirão da Pieda
de, localizado entre os Municí
pios de Tupaciguara e Monte Pie
gre de Minas e que dá acesso
C 00° RO AL CO CL

22/3/88:
NO 1.557/88, de autoria do

Sr. Deputado Geraldo Rezende
formulando apelo aos Srs. Minis
tro da Fazenda e Secretário Es-
pecial de Abastecimento e Pre-
ços do Ministério da Fazenda no
sentido de determinarem provi -
dências para que os medicamen-
tos portem selo inviolável de
controle de preços, a exemplo
dos cigarros.

NP 1.558/88, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Presidente d
Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais no sentido de que
adotem as providências necessá-
rias à perfuração de um poço ar
tesiano no Distrito de Perdilâ
dia, Município de Santa Vitória

N° 1.559/88, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Secretário de
Estado da Agricultura no senti-
do de não se permitir a privati
zação das Centrais de Abasteci-
mento de Minas Gerais - CEASA.

NQ 1.560/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Prefeito de B
lo Horizonte no sentido de s
encarecer a necessidade de o Es
tado e o Município lotiarem, com
parcelamento menor que o normal

da Lei de Uso do Solo, imóveis
públicos de propriedade estadu-
al e municipal, vendendo-os a
prestação que não ultrapasse o
valor correspondente a 10% do
Piso Nacional de Salários, para
aqueles que, comprovadamente,ti
verem renda média mensal infe-
rior a cinco salários mínimos de
referência.

NQ 1.561/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins

formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Prefeito Bie-

lolo Horizonte para que, atravé
dos órgãos próprios, se desen-
volva um programa de construção
e locação de casas populares,
nas condições que especifica.

N9 1.562/88, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo aos Srs. Minis
tro do Desenvolvimento Urbano
Presidente da Caixa Econômica
Federal no sentido de que seja
criado um programa de financia-
mento e construção de casa pró-
pria, obedecendo às caracterís-
ticas que menciona.

NQ 1.563/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Patrus,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG no sentido de se agi-
lizar o asfaltamento da estradal
que liga Itabirito a Córrego do
Bação.

N9 1.564/88, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram, for-

mulandc apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado de Minas e Energia, no
sentido da inclusão dos povoa-
dos de Morembá de Baixo e Morem
bá de Cima, do Município de Ca-

na Verde, no Plano de Expansão
para Pequenos Povoados, criado
pela CEMIG.

NQ 1.566/88, de autoria do
Sr. Deputado Vítor Penido, for-

mulando aoelo aos Srs. Governa-
dro do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de que se
adotem providências visando à
extensão da rede telefônica do
Bairro de Santo Antônio - Roça
Grande, Município de Sabará.

NQ 1.567/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nadar do Estado e Secretário de
Estado da Saúde no sentido de

que determinem providências pa-
ra a transformação do Centro de

Saúde de Patos de Minas na Pau
clínica Adélio Dias Maciel, da
mesma cidade.

NQ 1.568/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo a esta Casa no
sentido de que se faça constar
dos anais da Assembléia Legisla
tiva a transcrição das matéria
publicadas pela imprensa minei-
ra, quando das comemorações de
um ano de Governo do Sr. Newton
Cardoso.

NQ 1.570/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo ao Banco de Desen
volvimento do Estado de Mina
Gerais no sentido de que aquele
árgão, em contatos com a Secre-
taria Especial do Meio Ambiente
- SEMP1, BIRD e BNDES, estruture
uma linha de financiamento, a
longo prazo e juros baixos, pa-
ra as indústrias de pequeno e
médio portes aplicarem na com-
pra de equipamentos antipolui-
çao.

Ng 1.571/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de ser auto
rizada a liberação da verba des
tinada à construção do terminal
rodoviário em Una!, região Nora
este deste Estado.

NP 1.572188, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido
de se determinarem providências
Visando à reforma do prédio da
Escola Estadual Dr. João Porfí-
rio, de Salinas.

NP 1.573/88, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido de
que determinem providências ob-

jetivando a ampliação da Escola
Estadual Elídio Duque, de Sali-
nas, com a construção de quatro
salas de aula e dois sanitários.

NQ 1.574/88, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido de
determinarem providências obje-
tivando a ampliação da Escola Es
tadual Levindo Lambert, de Sa1T
nas.

24/3/88:
NQ 1.575/88, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governar
dor do Estado e Diretor-Geral do
DER no sentido de que seja pro-
videnciado o asfaltamento do tron
co rodoviário que interliga No-
va Serrana ao Distrito de Boa
Vista, numa extensão de 6 km.

NQ 1.576/88, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretário de Esta-
do da Educação no sentido do
atendimento à solicitação de vá
rios funcionários da Secretaria
de Estado da Educação, que,atra
vás da Lei Estadual n0 9.346,de
5/12/86, optaram por pertencer
ao Quadro Permanente do Estado
e que, no presente, desejam re-
tornar à situação anterior.

N9 1.577/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lando apelo aos Srs. Constituin
tes mineiros no sentido de que
apóiem a emenda do Constituinte
Humberto Souto, que trata da
anistia dos débitos ainda pen-
dentes contraídos pelos microem
presários e pelos pequenos e m
dias produtores rurais de Minas
Gerais, localizados no Norte,
Nordeste e Vale do Jequitinho-
nha, até 31/12/87.

NQ 1.578/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lendo apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da COPASA
para que esta assuma todo o sis
tema de abastecimento de água e
saneamento do Distrito de Cana-
brava, pertencente ao Município
de João Pinheiro.

NO 1.579/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lando apelo aos Srs. Governado

do Estado e Secretário de Esta-

do da Educação no sentido da
criação de uma Delegacia Regio-
nal de Ensino em Araxá.

NQ 1.580/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu

lendo apelo ao Sr. Ministro d
Cultura no sentido de que se pra
mova o tombamento do Complexo
Hidrotermal do Barreiro de Ara

xá.

NQ 1.581188, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu

lendo apelo aos Srs. Presidente
da República, Ministro da Irri-
gação, Ministro da Fazenda e Mi
nistro do Planejamento, no sen-
tido de que seja reconsiderada
a decisão de se promoverem cor-
tes nos recursos já programados
para a construção de barragens
no Norte de Minas.

N9 1.582/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da TELEMIG
no sentido de se corrigirem as
deficiências existentes no ser-
viço de telefonia da cidade de
Montes Claros.

NP 1.583/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton cruz, formu
lando apelo aos Srs. Presidente
da República e Ministro dos
Transportes no sentido de que se
adotem medidas objetivando a que
os usuários de transportes in-
terestaduais e intermunicipais,
na impossibilidade de viajarem
nos horários marcados, possam
utilizar-se de suas passagens
para viajar em outro horário
conforme ocorre com as passa-
gens aéreas.

N1 1.584188, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Educação no sentida de
que seja viabilizada a execução
de obras de reforma e ampliação
da Escola Estadual Olegário Pe-
reira, em Papagaios.

NP 1.586/88, de autoria da
Sr Deputada Maria Elvira, for-
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretária de
Estado da Educação no sentido de
que seja viabilizada a execução
de obras de reforma e ampliação
da Escola Estadual Diogo de Cas
tro,em Papagaios.

N9 1.569/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo a esta Casa no
sentido de que se faça constar dos
anais da Assembléia Legislativa
a transcrição da matéria publi-
cada no dia 16 último no jornal
"Diário do Comércio": "Aqui es-

%tão alguns dos caminhos para Mi
nas tornar a desenvolver-se". -



NQ 1.583/88, de autoria da

SrL3 Deputada Maria Elvira, for-

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no sentido de
que seja viabilizada a execução
de obras de reforma e ampliação
da Escola Estadual Maria Salomé
Pena, no Bairro Campo Alegre,em
Belo Horizonte.

NQ 1.588/88, de autoria do

Sr. Deputado Camilo Machado,for

mulando apelo ao Sr. Presidente
da TELEMIG no sentido de que se
determine a instalação de um

posto telefônico no povoado de
São José do Barreiro, no Municí

pio de Traí de Minas. -

N9 1.589/88, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Patrus
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de pre
tar a esta Casa as informações
que solicita, que permitirão cor
reto diagnóstico da situaçãõ
atual do estado, após um ano de
administração Newton Cardoso.

NQ 1.590/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valente,
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Segurança Pú
blica no sentido da apuração de
violências cometidas contra o
jovem Jonas Henrique da Silvei-
ra e da adoção de medidas enér-
gicas a fim de que tais fatos

não voltem a ocorrer.

N9 1.591188, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado, no sentido de que en
vie mensagem a esta Casa propon
do doação do terreno localizacFo
no Distrito Nelson de Sena, Mu-

nicípio de São João Evangelista

NQ 1.592188, de autoria do

Sr. Deputado Nilmário Miranda,
formulando apelo a esta Casa no
sentido de que seja enviado do-
cumento dos Deputados mineiros
apoiando pleito dos agriculto-
res sem terra da Fazenda Aruega
localizada no Município de Novo
Cruzeiro, que reivindicam a de-
sapropriação da referida fazen-
da ao Sr. Ministro da Reforma e
Desenvolvimento Agrário e ao
Sr. Delegado Regional do MIRAD.

NQ 1.593/88, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for
mulando apelo aos Srs. Governa

dor do Estado e Secretário de

Estado da Educação no sentido

de que sejam tomadas providên-
cias objetivando a reforma da
Escola Estadual São Luiz, na zo
na rural do Município de Mach

do.

N° 1.594/88, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, for

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geral
do DER no sentido de determina-
rem providências objetivando a
construção de um acesso rodoviá
rio da MG-179 ao Município cFe
Espírito Santo do Dourado, pas-

sando pelo Distrito de Passa -

Quatro.

N° 1.595188, de autoria do

Sr. Deputado José Duarte, formu

lando apelo ao Sr. Presidente
do Tribunal de Justiça no senti
do de que envide esforços e de-
termine providências para que

a Comarca de Araxá seja clas-

sificada como de entrância fi-

nal.

NQ 1.596188, de autoria do

Sr. Deputado José Duarte, formu

lando apelo a esta Casa no sen-
tido de ser encaminhado expedi-
ente ao Presidente da COFr\M,pa-
ra que seja efetuada, por aque-
le órgão, uma visita de inspe -
ção técnica às instalações da

CAMIG em Araxá.

25/3/88:
NQ 1.597/88, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Secretário de
Estado de Assuntos Municipais e
Secretário de Estado de Obras
Públicas no sentido de ser pro-
videnciada a construção de uma
ponte sobre o rio Paraopeba, lo
calizado na região de Igarapé.

NQ 1.598188, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Martins
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Ciência e Tecnologia
Meio Ambiente no sentido de se
tomarem providências que obri
quem a Cia. Cedro Cachoeira,co
fábrica de tecidos em Caetanópo
lis e Paraopeba, a não poluir
com descarga de cloro, corantes
e outros produtos químicos o cór
rego do Cedro. -

N° 1.599/88, de autoria do
Sr. Deputado Raul Messias, formu

lando apelo à Fundação de Servi
ços de Saúde Pública - Fundação
SESP, e à Prefeitura Municipal
de Caeté, no sentido da criação
de serviços de saneamento bási-

co no Distrito de Rancho Novo,
Município de Caeté.

N9 1.600/88, de autoria do

Sr. Deputado Raul Messias, for-

mulando apelo ao Diretor-Geral
do DER no sentido de que sejam
tomadas providências necessá -
rias à pavimentação asfáltica da
rua que dá acesso ao Movimento
da Boa Nova - MOBOM, no Municí-

pio de Dcxn Cavati.

29/3/88:
NQ 1.601/88, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu

lando apelo ao Sr. Diretor-Ge-
ral do Departamento de Aguas e
Energia Elétrica - DAE-MG, no
sentido da instalação de um po s-
to telefônico no Distrito deLoL!
renço Velho, Município de Itaju

bá, dentro do Programa de Im-
plantação de Telefonia Rural, a

cargo daquele órgão.

NQ 1.602/88, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu

lando apelo ao Sr. Diretor-Ge-
ral do DER-MG no sentido da in-
clusão das obras de asfaltamen-
to do trecho rodoviário que li-

ga a cidade de Itajubá ao Dis-

trito de Lourenço Velho, no Pro
grama de Acessos do Governo New
ton Cardoso.

N9 1.604/88, de autoria do

Sr. Deputado Ninico Resende,for
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Secretário de Es
tado da Saúde no sentido da cons
trução de novas instalações pa-
ra abrigar o posto de saúde da co
munidade de Albertos, Distrito

de Formiga.

NQ 1.605/88, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubiflger,
formulando apelo aos Srs. Gove
nador do Estado, Secretário de
Estado dos Transportes e Dire-

tor-Geral do DER-MG no senti-
do da criação de uma linha de
ônibus que ligue São Gotardo,Rio
Paranaíba, Arapuã e Patos de Mi

nas.

NO- 1.606/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Ministro do
Transportes, Diretor-Geral do
DNER e Chefe do 6° Distrito do
DNER no sentido de se viabili-
zar a implantação de uma linha
de ônibus ligando Fatos de Mi-
nas à cidade de Goiânia -Goiás.

NQ 1.607/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Secretário d
Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de
se viabilizar, com apossívelur
ência, linha de ônibus pari
ransporte de passageiros,ligan

do Tiros/Arapuã/Patos de Minas

NQ 1.608/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG no sentido de que se-
jam tomadas providências visan-
do estender a linha de ônibus
que liga Fatos de Minas a Vazan
te até Guarda-Mor. -

NQ 1.609188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DER-MG no sentido da criação
de linha de ônibus interligando

cidades de Fatos de Minas e
Bambu!.

NO- 1.610/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo ao Sr. Secre-
tário de Estado dos Transportes
no sentido da criação de linha
de Ônibus entre Bonfinópolis e
Arinos e a extensão, até Bonfi-
flápolis, da linha que liga atu-
almente Fatos de Minas a Brasi-
lândia

NP 1.611188, de autoria do
Sr. Deputado José Maria Pinto
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de se
determinarem providências com
Vistas à confecção de uma está-
tua de Alberto Santos Dumont pa
rã doação ao Aeroporto Interna-.
Cional Tancredo Neves.

NP 1.612/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Presidente da TELEMIG
no sentido da instalação de Pos
tos de Serviço nas localidades
que menciona.

NQ 1.613/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governado
do Estado e Secretário de Esta-
do da Saúde no sentido de que
sejam implantados ambulatórios
móveis na zona rural da Região
Norte de Minas e do Vale do Je-
quitinhonha.

N9 1.614/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo ao Sr. Diretor-Geral
do DER-MG no sentido de que a
Vila de Glaucilândia, Município
de Juramento, seja incluída no
percurso da linha de ônibus nQ
1.000, que liga os Municípios
de Montes Claros e Itacanúira
no Norte de Minas.

NQ 1.615/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. President
da República, Ministro da Previ
dência Social, Presidente do INP
e Superintendente do INPS em Mi
nas Gerais, no sentido de que s
estabeleça uma correção salarial
para os Representantes da Previ
dência Social - RPS, rural e ur
bana.

N° 1.616/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor-Geraldo
DER-MG, no sentido de que auto-
rizem, com a possível urgência,
liberação de verba destinada à
construção do terminal rodoviá-
rio de Nova Serrana, neste Esta
do.

30/3/88:
NQ 1.617188, de autoria do

Sr. Deputado Milton Cruz, formu
lando apelo ao Sr.Presidente di
TELEMIG no sentido da instalação
de telefone comunitário no Cen-
tro de Saúde Vera Cruz, em Mon-
tes Claros.

NO 1.618/88, de autoria do
Sr. Deputado Mílton Cruz, formu
lando apelo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do DER
no sentido de determinarem pro-
vidências objetivando o asfalta
mento da rodovia que liga os Mu

nicípios de Montes Claros e Ju-
ramento.

NQ 1.619/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Presiden
te da República, Ministros da
Fazenda e do Planejamento, Pre-
sidentes do Banco Central e do
Brasil, no sentido da adoção de
medidas que viabilizem o paga-
mento dos financiamentos de cus
teio agrícola efetuados em outu
bro, novembro e dezembro/87, es
tabelecendo-se o teto de 50% da
variação da OTN.

NQ 1.620/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido da instala-
ção de postos telefônicos nas
localidades de Santa Cruze Adão
Colares, pertencentes ao Munici
pio de Botumirim.

NQ 1.621/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. GovernaT
dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido da implanta-
ção do sistema de abastecimento
d'água nos Distritos de Bonança,
Campo Redondo e Verdelândia, do
Município de Varzelândia.

NQ 1.622/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Presidente di
TELEMIG no sentido da instala-
ção de postos telefônicos nas lo
calidades de Brejo do Mutambal7
São Vicente e Campo Alegre, do
Município de Varzelândia.

NP 1.623/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
COPASA no sentido da implanta-
ção do sistema de abastecimento
de água nos Distritos de Barro-
cão, Josenápolis e Marianópolia,
do Município de Grão Mogol.

NQ 1.624/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Ministro dos
Transportes e Diretor-Geral do
DNER no sentido da criação de
uma linha de ônibus ligando Fa-
tos de Minas a Ribeirão Preto -
SP.

NQ 1.603/88, de autoria do

Sr. Deputado Bonifácio Mourão ,
formulando apelo aos Srs. MinisL)

tro dos Transportes e Diretor
do DNER no sentido de que sejam
tomadas providências visando ao
asfaltamento cia BR-259, nos tre

chos Governador Valadares-Virgl
nópolis e Sabinópolis_Serro,Pe.L
fazendo um total de 150 km.
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N! 1.625/88, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DER no sentido da criação de
linha de ônibus interligando

Campos Altos e Santa Rosa da

Serra a Patos de Minas.

NQ 1.626/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de autori-
zar o Sr. Secretário da Fazenda
a assinar convênio junto ao Con

selho Fazendário para que viabi
lize a isenção do 1CM na aquisi
ção de veículos automotores de
tinados ao serviço de táxi. -

N9 1.627/88, de autoria do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de que so-
licite ao Sr. Governador do Es-
tado de São Paulo autorizar o

Secretário da Fazenda de São
Paulo a viabilizar a isenção do
1CM na aquisição de veículos au
tomotores destinados ao serviço
de táxi.

REQUERIMENTOS S/N

2/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Dirceu Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de a-
plauso à Rádio Extra-FM, na pes
soa de seu Diretor, e ao jorna-
lista Januário Carneiro, Presi-
dente da Rádio Itatiaia, pelo
trabalho em prol do meio ambien
te que aquela Rádio vem desen
volvendo.

De autoria do Sr. Deputado
Dirceu Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a Rádio Bandei-
rantes que ativou em todo o
País uma rede de solidariedade
em prol dos irmãos flagelados
do Acre, Rio de Janeiro e São
Paulo.

De autoria dc Sr. Deputado
Dirceu Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Prefeito de
Belo Horizonte pela mudança da
passarela do desfile carnavales
co, da Avenida Afonso Pena pari
a Avenida do Contorno.

De autoria do Sr. Deputado

José Laviola, solicitando a in-
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Joveli-
no da Terra Pereira, ex-vice
Prefeito de Simonésia, ocorrido
dia 5/11/87, naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Péricles Ferreira, solicitando
a inserção em ata de voto de pe
sar pelo falecimento do Dr.Jos
Chaves Ribeiro, ex-Deputado à
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, ocorrido em 14/12/87.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, solicitando a in
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento de Epaminondas
Cunha Melo, ex-Vereador na cida
de de Jequitinhonha, ocorricFo
em 9/2/88, naquele Município.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
à Sociedade Mineira e Brasilei-
ra de Pediatria pela campanha
em prol do soro caseiro, do par
to normal e do aleitamento ma-
terno.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in -
serção em ata de voto de congra-
tulações coma Casa de Cultura de

Mariana - Academia Marianense de
Letras, pelos 25 anos de funda-

ção.

De autoria da Sra Deputa-
da Maria Elvira, solicitando a
inserção em ata de voto de lou-
vor pelo primeiro ano de exis -
tência do Banco de Leite Humano

da LBA.

De autoria da Sr Deputa-
da Maria Elvira, solicitando a
inserção em ata de voto de lou-
vor pelos 100 anos da Abolição
da Escravatura.

De autoria da Sr Deputa
da Maria Elvira, solicitando
inserção em ata de voto de lou-
vor à artista plástica mineira,
Maria Helena Andrés, pelos qua-
renta anos de contribuição à

pintura.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a rea
lização de Reunião Especial co-
memorativa dos 100 anos de Abo-
lição da Escravatura.

De autoria do Sr. Deputado

Nilmário Miranda, solicitando a
realização de Reunião Especial
comemorativa dos 100 anos de A-
bolição da Escravatura (proposi
ção idêntica à apresentada pela

Deputada Maria Elvira).

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a rea
lização de Reunião Especial e
comemoração ao Dia Internacio -

nal da Mulher.

3/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a Diretoria da
FIEMG pelo transcurso do 55 9 a-

niversário de sua fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Vitor Penido, solicitando a in-
serção em ata de voto de aplau-
so à Mineração Morro Velho pela
assinatura do convênio com O )
IEPHA para restauração da Igre
ja Nossa Senhora da Conceição 7
de Raposos.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emílio , solicitando o
dsarquivamento do Projeto de Lei

n0 2.393/86, de sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Dirceu Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de con
gratulações com o jornalista An
dré Carvalho por sua recente e-
leição para Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensas
Oficiais. )

De autoria do Sr. Deputado
Saint'Clair Souto, solicitando
a inserção em ata de voto de
congratulações com a Academia
Municipalista de Letras pela
passagem do seu 25 aniversário

De autoria do Sr. Deputado
Saint'Clair Souto, solicitando
a realização de Reunião Espe-
cial para homenagear a Academia
Municipalista de Letras de Mi-
nas Gerais pelo seu jubileu de

prata.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a
inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do Sr. Di-
lermando de Oliveira, ex-Prefei
to de Conceição do Rio Verde,o-
corrido no dia 27/2/88, naquele
Município.

De autoria da SrL3 Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com a nova Diretoria
da SETRANSP, pela sua posse.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
a Exm Sr Secretária de Estado
da Cultura, à Presidenta do Ins
tituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas
Gerais- IEFHA, e ao Presidente
da Companhia de Mineração Morro
Velho 5/A, pelo trabalho reali-
zado visando à obtenção do con-
vênio entre IEPHA e a Companhia
de Mineração Morro Velho S/A
que prevê a liberação de uma
verba de 20.218 OTNs pela empre
sã privada, durante o período
de 18 meses.

De autoria da Sr Deputada
%iaria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações pelos 55 anos da Fede-
ração das Indústrias do Estado
de Minas Gerais - FIEMG.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Dr. José de
Alencar Rogedo, ex-Secretário-Ad
junto de Segurança Pública,ocor
rido em Belo Horizonte. -

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
ao Centro Cultural da Universi-
ade Federal de Minas Gerais pe

lo seu esforço no sentido de res
taurar o antigo prédio da Esco-
la de Engenharia da UFMG.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com a nova Diretoria da
Associação Comercial de Minas
Pela sua posse.

De autoria do Sr. Deputado
Raul Messias, solicitando a cons
tituição de uma comissão de sin
dicânoia, para a imediata apu-
ração de denúncias das responsa
bi lidades e circunstâncias que
resultaram na violência e intimi-
dação protagonizadas por funoio
flarios da FUNAI a tribo Xakria-
ba, em Itacaranti, Minas Gerais.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in

serção em ata de voto de congra
tulações com o prestigioso matu
tino "Estado de Minas" pela ce-
lebração do seu 609 aniversário.

De autoria do Sr. Deputado
Ninico Resende, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a Mesa da Assem
bléia e a administração da Casa,
pela implantação do uso do cra-
chá como meio de identificação
dos funcionários.

De autoria do Sr. Deputado
Ferraz Caldas, solicitando a in
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Diler-
mando José de Oliveira, ocorri-
do na cidade de Conceição do Rio
Verde (proposição idêntica à
apresentada pelo Deputado Eduar
do Ottoni).

De autoria do Sr. Deputado
Saint'Clair Souto, solicitando a
inserção em ata de voto de lou-
vor à revista "A Voz dos Munioí
pios" pelos seus 13 anos de fu
dação e pelos relevantes servi-
ços prestados aos municípios mi
neiros.

De autoria da Sra Deputada
Sandra Starling, solicitando a
constituição de comissão parla-
mentar de inquérito para,em pra
zo certo, apurar eventuais irre
laridades na compra, pelo Po-
der Executivo, através da Secre
taria de Estado da Administra-
ção e tendo como órgão destina-
tário a Seoretaira de Estado da
Educação, de 133.750 livros da
Editora Lemi S.A, ao preço de
Cz$ 16.384.000,00 e, ainda, por
via de conseq0ência, suas reper
cussões lesivas ao patrimônio dõ
Estado de Minas Gerais.

9/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Romeu Queiroz, solicitando o de
sarquivamento do processo dà
emancipação do Distrito de Quin
tinos, Município de Carmo do P
ranaíba, neste Estado, e seu ei
caminhamento para a Comissão CFe

Assuntos Municipais e Planeja -
mentos Regionais, para oue ornes
mo tenha tramitação regimental—.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de congra
tulações com o povo de Diaman
tina pela passagem dos 150 anos
de sua emancipação político-ad-

minsitrativa.

De autoria do Sr. Deputado
Aloísio Garcia, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Governador do
Distrito Federal, Deputado José
Aparecido de Oliveira, cuja ad-
minstração eficiente e lúcida
preservando o projeto e as ca-
racterísticas arquitetônicas de
Brasília, possibilitou à UNESCO
inscrever aquela Capital corno
patrimônio cultural da humanida
de.

De autoria do Sr. Deputado
Sílvio Mitre, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com o Dr. JoséMariaM
galhães, por usa indicação para
o cargo de Presidente do INAMPS.

De autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconceilos, solici-
tando a realização de uma reu-
nião especial, a fim de se home
nagear o Clube Atlético Mineiro
pelo transcurso de seu octogési
mo aniversário, no próximo dia
25 de março.

De autoria do Sr. Deputado
Péricles Ferreira, solicitando a
inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do médico
e ex-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Salinas, Or. Oswaldo
Prediliano Santana,ocorrido dia
8 de março, naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Camilo Machado, solicitando se-
ja encaminhado à Comissão compe
tente o pedido de criação do M
niolpio de Uruana, ora Distrito
de Una--'.

10/3/88:
De autoria dc Sr. Deputado

Aloísio Garcia, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o jornalista An
tônio Carlos Drummond, pela sua
nomeação ao cargo de Subchefe da
Casa Civil para Assuntos de Co-
municação, da Presidência da Re
pública. -

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gambogi, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com o Revmo. Monsenhor
José do Patrocínio Lefort, Chan
celer do Bispado de Carnpanha,pe
lã comemoração de seu jubileu d
ouro de vida sacerdotal.



De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Valente, solicitando

a inserção em ata de voto de con
gratulações com o Sr. Camilo Ca
lazans,pela decisão de lutar por

cumprir o acordo que foi maté-
ria de homologação pelo TST e
motivo de sua demissão.

11/3/88:
De autoria da Sr Deputada

Maria Elvira, solicitando a in-

serção em ata de voto de congra
tulações com o Prefeito de Belo
Horizonte por sua determinação
de iniciar as obras de constru-
ção do Restaurante 11cpular.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de louvor
ao Clube Atlético Mineiro,pelos
seus 80 anos (proposição idênti
ca à apresentada pelo Deputado
Ronaldo Vasconcelios).

De autoria da Srq Deputada

Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações pela posse da nova Di-
retoria da Associação Federati-
va de Executivas de Empresas de
Turismo - AFEET.

De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Valente, solicitando a
inserção em ata de voto de repú
dia ao Presidente da República
e ao Ministro da Fazenda, pela
demissão do Presidente do Banco

do Brasil.

15/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jairo Magalhães Alves, solic-

tando a realização de uma Reu-
nião Especial a fim de se pres-
tar uma homenagem ao saudoso
Presidente Tancredo Neves, por
ocasião do 3Q ano de sua morte.

De autoria do Sr. Deputado
José Duarte, solicitando a in-
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Geraldo
Elias Ferreira, ex-Vereador na
cidade de Santa Juliana, ocorri
do em 24/2/88, naquele Municí
pio.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de congr
tulações com a Federação das If
dústrias do Estado de Minas Ge
rais - FIEMG, pela comemoração
de seus 55 anos de serviços pres
tados à indústria e ao Estado

de Minas Gerais(proposiçãO idên
tica à apresentada pelo Deputa-

do Eduardo Ottoni).

17/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Narciso Micheili, solicitando a
inserção em ata de voto depesar
pelo falecimento do Sr. José
Francisco Paschoalino, primeiro
prefeito eleito do Município de
Rodeiro.

De autoria da Sr Deputada
Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com a Construtora Cowan
pelos seus 30 anos de fundação.

De autoria da Sr Deputada

Maria Elvira, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com o Governador Jos
Aparecido de Oliveira, pela in-
clusão de Brasília na lista dos
bens culturais da humanidade
pela UNESCO (proposição idênti-
ca à apresentada pelo Deputado
Aloísio Garcia).

De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a

inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Dr. vilsonMay
rink, por ter recebido o prêmio
"Os melhores de 87 11 , promovido

pelo jornal "Estado de Minas".

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Gibram, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com os Srs. Comandan-
tes da Polícia Militar de Minas
Gerais, do 8 9 Batalhão de La-
vras e da 28 0 Companhia de Três
Corações, por ocasião da insta-
lação desta última unidade.

De autoria do Sr. Deputado
Sílvio Mitre, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com o Colégio Logosáfi
co Gonçalez Pecotche, pelos seus
25 anos de atividade.

De autoria do Sr. Deputado
Delfim Ribeiro, solicitando a

inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do ex-Depu
tado Rafael Caio Nunes Coelho
ocorrido em Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Geraldo Rezende, solicitando o
levantamento da reunião em sinal
de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado e Presidente da Assem-

bléia, Dr. Rafael Caio Nunes
Coelho.

18/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Clube Atléti-
co Mineiro pelo transcurso de

seu 80 0 aniversário (proposição
idêntica às apresentadas pelos
Deputados Ronaldo Vasconcelios

e Maria Elvira).

De autoria do Sr. Deputado

Adelino Dias, solicitando a in-
serção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Mendo
Correa, ex-Prefeito de Salinas.

De autoria do Sr. Deputado
Camilo Machado, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a comunidade de
São Francisco de Paula, por oc
sião das solenidades comemorat
vas dos 25 anos de emancipaçã
político-administrativa do Muni
cípio.

De autoria do Sr. Deputado
Camilo Machado, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com o Sr. Salim Re-
zende Filho, Prefeito Municipal
de Saõ Francisco de Paula, pela

construção da praça de esportes
local.

De autoria do Sr. Deputado

Jamill Júnior, solicitando o de
sarquivamento do projeto de lei
que cria o Município de Santan
do Paraíba, atual Distrito do
Município de Mesquita.

De autoria do Sr. Deputado

Delfim Ribeiro, solicitando o
desarquivamento do processo re-
ferente à emancipação do Distri
to de Rosário da Limeira, per-
tencente atualmente ao Municí-

pio de Ibkiriaé, a fim de que O

mencionado processo tenha trami
tação regimental.

De autoria do Sr. Deputado

Ferraz Caldas, solicitando a re
tirada do Projeto de Lei n0
431/87, de sua autoria, que de-
clara de utilidade pública aCre
che Francisco de Assis, com se-
de em Belo Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado

José Ferraz, solicitando o de-
sarquivamento do processo de

emancipação política do Distri-
to de Divisápolis, no Município
de fklmenara.

21/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

LUÍS Gaøtogi, solicitando a re-
tirada de tramitação do Pro-
jeto de Lei n0 634/88, de sua

autoria.

22/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de pesai
pelo falecimento do Sr. Geraldo
Antônio de raújo, 10 Intenden-

te de São Sebastião do Oeste,
ocorrido em Divinópoiis.

De autoria do Sr. Deputado
Jairo Magalhães Alves, solici-
tando a inserção em ata de voto
de congratulações com a Associa

Mão Cristã de Moços - ACM, d
João Monlevade, pelos seus 20
anos de fundação.

De autoria do Sr. Deputado
Vítor Penido, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com o Sr. Severino Bal
lesteros Rodriguez, pela comem
ração, em fevereiro, dos 6üanos
de sua imigração para o Brasil.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a
inserção em ata de voto de pe-
sar pelo falecimento do ex-Depu
tado Rafael Caio Nunes Coelho.

Ik
De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, solicitando a
inserção em ata de voto de aplau
50 ao Dr. Márcio Garcia Vilela,
Por sua escolha como "Melhor de
87 11 , no Setor Economia e Finan-
ças, pelo jornal "Estado de Mi-
nas".

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Montezu-
ma, Município de Rio Pardo de
Minas.

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de São João
das Missões, Município de Itaca
rantjj. -

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira solicitando a

agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Urucuia,
Município de São Francisco.

De autoria do Sr. Deputado

Carlos Pereira, solicitando a

agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Josenó-
polis, Município de Grão-Mogol.

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Padre Car
valho, Município de Grão-MogoL

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Otino-
lândia, Município de Monte Azul

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Guaicuí,
Município de Várzea da Palma.

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
agilização do processo de eman-
cipação do Distrito de Guaracia
na, Município de Bocaiúva. -

24/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

José Maria Chaves, solicitando a
suspensão das atividades legis-

lativas e administrativas da Ca
sa no dia 31 de março, Quinta-
Feira Santa, tendo em vista as
celebrações litúrgicas da sema-
na maior do Cristianismo.

De autoria do Sr. Deputado
Bernardo Rubinger, solicitando a
inserção em ata de voto de con-
gratulações com a Miss Minas Ge
rais, Srta. Lara Lúcia Fonsec
de Mattos.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando o
desarquivamento do Projeto de
Lei n9 371/83, de autoria do De
putado José Santana, que dá a
denominação de Cardeal Mota à
estrada que liga Bom lesus do Am
paro à BR-262. -

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Gibram, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tuiações com o Prefeito Munici-
pal de Varginha, Dilzon Luiz de
Mello, pela aquisição do Hospi-
tal Ric Verde.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a in
serção em ata de voto de congra
tuiações com a elegante Káti
Aparecida Correia Silva, por ter
recebido a faixa de Miss Simpa-
tia.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto de J.ou
vor ao escritor Cícero Gomes,p
la publicação do livro "Colhei-
ta", um fiel retrato da real-̀ da
de brasileira.

25/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

José Duarte, solicitando a in-
serção em ata de voto de congra
tulações com a diretoria da Fe-
deração Nacional dos Aposenta -
dos e Pensionistas e com a Fe-
deração dos Aposentados e Pen-
sionistas de Minas Gerais, pelo
êxito alcançado com a conquis-
ta .do aumento de 88,95% nas apo
sentadorias e pensões pagas pe-
lo INPS.

29/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Luís Gantogi, solicitando aprcr
rogação, pelo prazo de 15 dias,
da CPI para apurar denúncias de
corrupção nas concorrências pú-
blicas realizadas pelo DER.

De autoria do Sr. Deputado
José Maria Pinto, solicitando a
inserção em ata de voto de aplou
so ao reverendo Bernhard John
san por ocasião do trigésimo ani
versário do ministério evangélí
co no Brasil. -

De autoria rio Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto de ré
púdio ao gesto da bancada estar
dual majoritária do Paraná, que
quer impedir o Deputado Pedro To
nelli de exercer as suas funçõe
cassando-lhe o direito de exer-
cer a Liderança do P1 na Assem-
bléia Legislativa do Paraná.

30/3/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Valente, solicitando
a inserção em ata de voto de ré
púdio à direção do Banco Econô-
mico pela política de persegui-
ção adotada contra os dirigen-
tes sindicais que prestam ser-
viços àqueie estabelecimento.



De autoria do Sr. Deputado
Bonifácio Mourão, solicitando a
inserção em ata de voto de pro-
testo ao Presidente da Assem-
bléia Nacional Constituinte por
ter sido aprovada emenda ao pa-
rágrafo 30 do artigo 19, a ser
inserido no Título III do Capítu
lo 1 da Nova Constituição, que
exclui as Assembléias Legislati
vas diretamente interessadas d
processo de formação dos novos
Estados.

MATERIAS APRECIADAS

RESOLUÇOES PROMULGADAS:

25/3/88:
NQ 4.413, que aprova o Convêfio n0 325/87, celebrado entre

a Secretaria de Estado do Traba
lho e Ação Social e a Associa
ção Comunitária dos Moradores
da Vila Cláris, de Belo Horizon
te (Projeto de Resolução nQ3977
87).

N9 4.414, que aprova o Pri-
meiro Termo Aditivo ao Convênio
celebrado entre a Secretaria de
Estado de Assuntos Especiais e
o Município de Santa Maria de
Itabira (Projeto de Resolução
420/87).

NQ 4.415., oue aprova o Con
vênio n0 4/87, celebrado entre
o Ministério da Indústria e do
Comércio e a Secretaria de Esta
do de Indústria e Comércio.

NQ 4.416, que aprova o Con-
vênio n0 327/87, celebrado en-
tre a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social e a Asso
ciação Comunitária dos Morado
res do Bairro da Lagoa e Adja -
centes, do Município de Belo
Horizonte.

PROPOSIÇOES DE LEI APROVADAS E
ENCAMINHADAS A SANÇAO:

24/3/88:
No 10.208/88, que dá denomi-

nação à Escola Estadual do Cór-
rego da Agua Doce, no Município
de Fernandes Tourinho (Projeto
de Lei ng 17/87, de autoria do
Sr. Deputado José Laviola).

Saúde São Camilo de Lélis (Pro
jeto de Lei ng 38/87, de auto
ria do Sr. Deputado Luiz Vicen-
te).

29/3/88:
N9 10.210/88, que dispõe so-

bre os vencimentos dos cargos
da Magistratura, de Conselheiro
e de Auditor do Tribunal de Con
tas e dá outras providências(Pro
jeto de Lei ng 610/88, de auto-
ria do Sr. Governador do Esta-
do).

REQUERIMENTOS APROVADOS PELO
PLENARIO:

18/3/88:
N2 238/87, de autoria do Sr.

Deputado Luiz Vicente, solicitan
do à Mesa da Assembléia pará
que conste dos anais da Casa ma
téria publicada no jornal "Esta
do de Minas" de 26/4/87 refere
te à criação dos CIEPs em Mina
Gerais.

Nq 1.107/87,de autoria do Sr.
Deputado Ademir Lucas, formulan
do apelo ao Sr. Secretário	dê
Estado da Educação no sentido
de se promover a imediata insta
lação, na cidade de Formiga, dá
Delegacia Regional de Ensino,já
criada por lei estadual.

NQ 1.156/87, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Martins,
formulando apelo aos Presidente
da Assembléia Nacional Constitu
inte, Líder do PMDB, Relator dê
Projeto de Constituição e Presi
dente da Comissão de Sistemati
zação, no sentido da inserção
na Constituição, no Capítulo da
Educação, dos tópicos oue men -
ciona.

NQ 1.171/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Secretário
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.

da CARPE no sentido de que seja
determinada a construção e ins-
talação de uma escola de l°arau
no povoado de Fonseca, Distrito
de Alvação, Município de Cora -
ção de Jesus.

21/3/88:
N9 1.174/87, de autoria 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
ção do prédio onde funciona
Escola Estadual José Domingos
Camargos, no Município de Serra
da Saudade.

NQ 1.176/87, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Pereira,for-
rnulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de
Estado da Educação no	sentido
de que se viabilize a implanta
ção do ensino de 2 9 grau na- Es
cola Estadual Ciquinha Soares
no Município de Bom Despacho.

NQ 1.178/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
rnulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e President-e
da CARPE no sentido de que seja
determinada a construção de qua
tro salas de aula na Escola Es-
tadual Mestra Bila, em Brasília
de Minas.

N9 1.180/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,fo
mulando apelo aos Srs.GovernaV
dor do Estado, Secretário de Es
tado de Obras Públicas e Presi-
dente da Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais - COPASA, no
sentido de se determinar a per-
furação de um poço artesiano na
Comunidade de Riachão Tiririca,
Município de Itacarambi.

N9 1.182/87, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto
formulando apelo ao Sr.Chefe do
6 9 Distrito Rodoviário do Depar
tamento Nacional de Estradas dê
Rodagem - DNER, a fim de aue s
jam adotadas providências urqefl
tes visando ao	recapeamento
do asfalto da BR-050, entre Ube
raba e o km-120, nas proximida-
des do Posto Cinqentão.

24/3/88:
NQ 1.167187, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,for

mulando apelo ao Sr. Governador
do Estado no sentido de inter -
vir junto aos Srs.Presidente da
República, Ministro de Estado
da Indústria e do Comércio, Mi-
nistro de Est do do Planejamen-
to e Ministro de Estado da Fa-
zenda no sentido de que, na ci-
dade de Montes Claros, seja im-
plantada uma zona de livre co -
mercialização e serviços propos
ta pelo Governo Federal para
região inserida no Polígono das
Secas.

NQ 1.181/87, de autoria	do
Sr. Deputado !-\nderson Adauto
formulando apelo aos Srs.Governa
dor cc Estado, Secretário cEstado
dos Transportes e Diretor-Geral
do DER, para que adotem provi -
dências no sentido da	liação
asfáltica de Campina Verde	a
São Francisco de Sales.

NQ 1.183/87, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geraj
do DER, no sentido de determina
rem as providências necessárias
à restauração da BR-050, do km
zero ao km 69, no trecho Uber -
lândia-I'\raguari- fronteira de
Goiás.

NO 1.184/87, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário de
Estado dos Transportes no senti
do de que sejam determinadas oro
idências visando à criação dá

uma linha de ônibus interligan-
do as cidades de Iturama a Belo
Horizonte, passando por São
Francisco de Sales, Itapagipe,
Frutal e Conceição das Alagoas.

NO 1.186/87, de autofia do
Sr. Deputado José Duarte, formu
lando apelo ao Sr. Superinten -
dente da COP AM no sentido de não
liberar a instalação de fábri-
cas de ácido sulfúrico até a
ap rovação do projeto de sua au-
toria que dispõe sobre a conces
São de licença para a implanta-
ção e funcionamento de unidades
industriais do referido produto
químico.

N9 1.199/87, de autoria do
Sr. Deputado Paulo César Guima-
rães , formulando apelo aos Srs.
M inistro da Educação e Secretá-
rio de Estado da Educação no sen
tido de se incluírem nos ourrí-

los dos cursos de 1 9 e 2 2 graus
tópicos esclarecendo sobre os
efeitos danosos à saúde do ser
humano advindos do consumodeen
torpecentes.	 -

NO 1.200/87, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,for
murando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Es
tado do Interior e Justiça no
sentido de que sejam determina-
das providências visando impian
tar escritórios de Defensoria
Pública nas cidades de Baependi
e Conceição do Rio Verde.

N° 1.202/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do EsLado, Secretário icEs
tado da Educação e liresidente
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 So João da Ponte,já
previstas no I--lano de Expansão
daquele ano.

N° 1.206/87, de autoria do
Sr. Deputado Bonifácio Mourão
formulando apelo aos Srs. Minis
tro da Justiça e Presidente do
Conselho da Justiça Federal no
sentido de que determinem provi
dências objetivando a instala--
ção, no Município de Governador
Valadares, de uma Vara da .iusti
ça Federal - Seção Judiciária dá
Minas Gerais,

NO 1.207/87, de autoria do
Sr. Deputado Anderson Adauto,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Diretor-Geral
do DNER no sentido de que sejam
tomadas providências para a ins
talação de uma placa indicativa
da entrada da cidade de Santa Vi
tória, no trevo da AR-365, que
dá acesso à referida cidade.

N° 1.209/87, de aLtoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado e Secretário dá
Estado da Educação no sentido
de que tomem providências obje-
tivando a construção de uma sa-
la de aula, uma sala para secre
taria, uma sala para laborató-
rio, uma instalação sanitária
um depósito para merenda esco-
lar e de uma sala para professo
res na E.E. Monsenhor Fleury Cu
raio, da cidade de Coranianclel.

NO 1.210/87, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubinger,
formulando apelo aos Srs. Govec
nador do Estado e Secretário ore-
Estado da Educação no sentido
de serem adotadas providências
para a construção de três salas
de aula, uma sala para professo
res, uma para especialistas de
educação, uma para reuniães,uma
instalação sanitária e um depó-
sito para merenda escolar, bem
como a compiementação de quadra
poliesportiva, na E.E. José Emí
lio de Aguiar, da cidade de Co
roniandel.

NO 1.212/87, de ajtoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Saúde no senti
do de que seja verificada a pos
sibilidade de promover esforços
para alocação de um tomógrafo
computadorizado na cidade de Ju
iz de Fora, a ser instalado na—s
dependências do Hospital Univer
sitário da Universidade Federal
de-Juiz de Fora.

NQ 1.213/87, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helvéciq
formulando apelo ao Sr. Secretá
rio de Estado da Educação no sen
tido da verificação da possibi
!idade de se ultimarem esforços
para a ampliação da Escola Esta
dual Capitão Antônio Pinto dá
Miranda, da cidade de Tocantins
em regime de prioridade, para
fins de atendimento ao Plano de
Expansão Escolar em 1988.

NO 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 Mimas e
Ener g ia, no sentido de que se-
jam tomadas providências que im
peçam a inclusão do Norte de MI
nas, especificarnente do MunicíJ
pio de Montes Claros, na rela-
ção das áreas específicas sele-
cionadas pela Comissão Nacional
de Energia Nuclear - CNEN, para
servirem de depósitos definiti-
vos do lixo atômico, de baixa
e médias atividades, produzido
no acs.

Ng 1.215/87, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa
dor do Estado e Secretário de Es
tado de Indústria e Comércio dá
sentido de se determinar a coro

NQ 1.172/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-

NQ 10.209188, que declara de dor do Estado, Secretário de Es
utilidade pública a Pastoral da tado da Educação e President—e
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Ng 1.217/87, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias, for-

mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário de Edu
cação para que se construa o
prédio da Escola Estadual Mare-
chal Deodoro, em Janaúba.

NQ 1.220/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Diretor-Geral
do DER-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.

NQ 1.221/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo ao Sr. Secretário cFe
Estado de Assuntos Municipais no
sentido de promover gestões jun
to às autoridades competente
objetivando a imediata constru-
ção de um prédio destinado à
instalação de um posto de saúde
no Distrito de Ponte Segura, Mu-
nicípio de Cambui.

NQ 1.222/87, de autoria do
Sr. Deputado José Belato, formu

lando apelo ao Diretor-Geral crõ
DAE-MG no sentido de ser implan
tado, com urgência, o Sistema d
Discagem Direta à Distância-DDD,
no Distrito de Santo Antônio do
Itaim, Município de Cachoeira de
Minas, conforme Convênio n 9 377

- Fase 4.

NP 1.225/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Presidente cFa
CARPE no sentido de que seja de
terminada a execução das obra
de reforma e ampliação da Esco-
la Estadual do Distrito de Ibira
catu, localizada no Município cFe
Varzelândia.

28/3/88:
N9 1.223/87, de autoria do

Sr. Deputado José Belato, formu
lando apelo aoSr.Diretor- Gerai
do DAE-MG no sentido de que se-
ja implantado, com urgência, o
Sistema de Discagem Direta àDis
tância - DOO, no Distrito de Pai

N° 1.224/87, de autoria do
Sr. Deputado Bonifácio Mourão
formulando apelo aos Srs. Gover
nador do Estado, Presidente d
República, Ministro das Minas e
Energia e Presidente da Comis-
são Nacional de Energia Nucle-
ar - CNEN, para que sejam toma-
das providências no sentido de
se impedir a inclusão de Gover-
nador Valadares e demais cida-
des do Vale do Rio Doce e tam-
bém do Vale do Jequitinhonha en
tre as regiões adequadas para
depósito de lixo atômico produ-
zido no País, conforme seleção
feita pelo CNEN.

NQ 1.226/87, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado da Educação e Presidente d
CARPE no sentido de que seja de
terminada a execução das obra
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. Governa-
dor do Estado, Secretário de Es
tado dos Transportes e Diretor-
Geral do DER no sentido de que
se determinem a elaboraçãç de
projetos visando à construção
de uma ponte sobre o Rio Jequi-
tinhonha, nas proximidades do
Distrito de Caçaratiba, Municí-

pio de Turmalina.

NQ 1.228/87, de autoria do
Sr. Deputado Kemil Kunaira, for
mulando apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Presidente da
TELEMIG no sentido de se insta-
lar o sistema DOO no Município
de Caraí.

29/3/88:
NO 1.229/87, de autoria do

Sr. Deputado Kemil Kumaira, 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
Carai à BR-116, na altura de Ca
tugi, Distrito de Itaipé.

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

formulando apelo aos Srs. Presi
dente da República, Ministro d
Previdência e Assistência Soci-
al e Ministro da Educação no sen
tido de que sejam realizadas
pesquisas do medicamento melage
fina nas Faculdades de Medicina,
no setor de dermatologia, atra-
vés do Ministério da Educação e

Cultura.

NO 1.231/87, de autoria do
Sr. Deputado Clêuber Carneiro
formulando apelo ao Sr. Governa
dor do Estado no sentido de vi
bilizar a construção de 500 ca-
sas populares na sede do Municí
pio de Januária, bem como seja
dada assistência à área perifé-
rica da cidade, através do Pro-
grama Pró-Periferia.

NQ 1.232/87, de autoria
Sr. Deputado Jaime Martins, fo
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 ren-
da em Nova Serrana, neste Esta-

do.

N9 1.235/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia,for-
mulando apelo aos Srs. Secretá-
rio de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER no sentido
de determinarem a construção de
um terminal rodoviário em All'e-
nas.

N9 1.236/87, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia, 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 Machado
e Paraguaçu, numa extensão de
27 km.

PPOPOSIÇOES ENCAMINHADAS AO AR-

QUIVO

10/3/88:
Projeto de Lei ng 230/87, de

autoria do Sr. Deputado Mílton
Cruz, que dispõe sobre a adapta
ção dos prédios da administra-
ção direta e indireta do Estado
às necessidades dos paraplégi-
cos, e dá outras providências.

Projeto de Resolução nQ 520/
88, de autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, que visa à
cessão do Plenário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais ao PT e PDT, nos dias 7
e 8, e 14 e 15 de novembro de
1987.

17/3/88:
Requerimento n9 1.105/87, de

autoria do Sr. Deputado João Bos
co Martins, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Educação
no sentido de se resolver, ime-
diatamente, o problema de falta
de professores nas escolas esta
duais, causado pela proibição
de contratação até de substitu-
tos.

Requerimento ng 1.264/87, de
autoria do Sr. Deputado Dirceu
Pereira, formulando apelo ao Sr.
Presidente da República para que
derrogue o artigo 20 da Lei nQ
6.697, de 10/10/79, que trata
do Código de Menores.
22/3/88:

Projeto de Lei nQ 431/87, de
autoria do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, que declara de utilida-
de pública a Creche Francisco de
Assis, de Belo Horizonte.

25/3/88:
Projeto de Lei nQ 634/88, de

autoria do Sr. Deputado Luís Gam
bogi, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar imóvel de proprie
dade do Estado ao Município d
Três Pontas.

29/3/88:
Requerimento n g 1.277/87, de

autoria do Sr. Deputado Agosti-
nho Valente,formulando apelo ao
Sr. Presidente da TELEMIG no sen
tido da instalação de mais u
Posto telefônico na localidade
de F ervedouro, Município de Ca-
rangola.

Requerimento ng 1.527/88, de
autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Pre
sidente da TELEMIG no sentido
de deteminarem providências vi-
sando à instalação de telefonia
rural no Povoado de São Pedro,
Município de Formiga, bem como
a instalação de um telefone co-
munitário naquela localidade.

trução de um pavilhão para fei- olinho, Município de Poço Fundq

ras industriais em Belo Hori - conforme Convênio n0 546/86 - Fa

zonte. se 4.
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