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Assembléia homenageia
memória de Tancredo

A reunião ordinária de quarta-feira, dia 20 de abril, teve sua primeira parte
transformada em sessão especial com o objetivo de homenagear a memória da ex-
Presidentp Tancredo Neves por ocasião da passagem do terceiro ano do sua morte.

E sempre tempo de relembrar as idéias indeléveis de TancredO:
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NOVOS CONSELHEIROS DO
TRIBUNAL DE CONTAS

No dia 24 de março do corrente,
(foi encaminhada à Assembléia Mensa-

gem de n 9 332188, do Sr. Governador
do Estado, submetendo à apreciação
do Legislativ o as indicações dos no-
mes de Flávio Régis Xavier de Moura
e Castro e João Bosco Murta Lages
para o cargo de Conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado.

(Pág. 4

DIA DO ÍNDIO
EM DEFESA DOS MAXAKALIS

O Museu do Homem da UFMG e
o Comitê de Apoio ao Povo Maxakali
promoveram nos dias 19 a 22 de abril,
em comemoração à Semana do índio,
uma exposição de trabalhos artesanais
dos índios maxakalis, além da mostra

(»e documentos e pesquisas de diver-
sos antropólogos sobre a questão in-
dígena.
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AL HOMENAGEIA O JORNAL	
NAÇÃO SEM CONSTITUIÇÃO ORIUNDA DO CORAÇÃO DE SEU POVO

E NAÇÃO MUTILADA NA SUA DIGNIDADE CÍVICA, VIOLENTADA NA SUA CUL-
O ESTADO DE MINAS	 TURA E HUMILHADA EM FACE DE SUA CONSCIÊNCIA DEMOCRÁTICA".

E A REDE GLOBO DE TELEVISÃO 
`A ESPERANÇA É O ÚNICO PATRIMÔNIO DOS DESERDADOS, E É A(Piq. 4 e 5 )

ELA QUE RECORREM AS NAÇÕES, AO RESSURGIREM DOS DESASTRES
HIS TORICOS

SEMINÁRIO REÚNE REPRESENTANTES
DE ASSEMBLÉIAS EM BRASÍLIA
Realizou-se em Brasília, no pe-

ríodo de 14 de abril, o Seminário "A
Nova Constituição e as Constituições
Estaduais" - promoção conjunta da
União Parlamentar lnterestadualUPl
e da Associação Nacional para o De-
senvolvimento das atividades Legisla-
tivas - ANDAL. O Seminário reuniu
deputados e funcionários representan-
tes de todas as Assembléias Legislati-
vas do Pais.

(Paq. 3

"O PROCESSO DITATORIAL.. O PROCESSO AUTORITÁRIO, TRAZ
CONSIGO O GERME DA CORRUPÇÃO, O QUE EXISTE DE RUIM NO PROCES-
SO AUTORITÁRIO É QUE ELE COMEÇA DESFIGURANDO AS INSTITUIÇÕES E
ACABA DESFIGURAN DO O CARÁTER DO CIDADÃO".

"AS ALVORADAS DA LIBERDADE NÃO SURGEM COMO UM ACONTE-
CIMENTO NATURAL, AS MANHÃS DA LIBERDADE SE FAZEM COM A VIGÍLIA
CORAJOSA DOS HOMENS QUE EXORCIZAM COM SUA FÉ OS FANTASMAS
DA TIRANIA'.
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CPI DA LEMI SIA
Por proposição da Deputada Sandra Starling, do PT, foi instaura-

da no dia 18/3, Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar even-
tuais irregularidades na compra, pelo Poder Executivo, através da Se-
cretaria de Estado da Administração, de livros didáticos da Editora Lemi
S/A.

A CPI tem como Relator o Deputado Bernardo Rubinger; como
Presidente o Deputado Paulo Pettersen; como Vice-Presidente, o De-
putado José Duarte e como membros os Deputados Serafim Godinho e
Sandra Starling.

Foram convidados a prestar esclarecimentos, a Diretora do De-
partamento de Biblioteca da Secretaria da Educação, Luzia Aparecida
de Carvalho; Ivone Butaka e Ana Maria Roila, técnicas da Diretoria da
Biblioteca; O Secretário de Estado da Administração, Deputado Eurípe-
des Craide; Wagner Rodrigues Veloso, Diretor-Presidente da Editora
Lemi S/A; a escritora Clara M. Barbosa; o Secretário de Estado da Edu-
cação. Professor Hugo Modesto Gontijo e o Secretário de Estado Chefe
da Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo, Fernando Diniz.

O prazo para apresentação do relatório final vence no dia 16 de
maio.

CPI DO DER/MG
Proposta pelo Deputado Aloísio Garcia, encerrou-se no dia 21 de

abril a Comissão Parlamentar de Inquéritos para apurar denúncias de
corrupção nas concorrências públicas realizadas pelo Departamento de
Estradas de Rodagem DER/MG.

A Comissão concluiu em seu relatório final que "não foi possível
apurar fraude e responsabilidades nas concorrências promovidas pelo
DER/MG".

Presidida pelo Deputado Luis Gambogi, a CPI teve como Vice-
Presidente o Deputado João Bosco Martins. como Relator o Deputado
José Renato e como membros os Deputados Aloísio Garcia e João Pe-
dro Gustin. Prestaram esclarecimentos junto à referida Comissão, o
Diretor-Geral do DER/MG, Dr. Maurício Guedes; o Diretor de Constru-
ções, Dr. Antônio Bertoletti; o Diretor de Planejamento e Coordenação,
Dr. Célio Rodrigues Garcia; o Deputado Antônio Milton Salles e o Dr.
Jorge Genuíno Veiga.

CPI DA CEMIG
No dia 22 de abril último foi nomeada Comissão Parlamentar de

Inquérito, por proposição do Deputado Luiz Vicente Calicchio, para no
prazo de 120 dias apurar denúncias de irregularidades na Companhia
Energética de Minas Gerais SJA - CEMIG.

A Comissão é composta pelos Deputados José Ferraz, João Rosa,
Ronaldo Vasconcelos, Luiz Vicente Calicchio, Sandra Starling, Márcio
Mala, Jorge Gibran, Sebastião Helvécio, João Pedro Gustin e Nilmário
Miranda. Em reunião realizada no dia três de maio foi eleito Presidente
o Deputado Ronaldo Vasconcelos, Vice-Presidente a Deputada Sandra
Starling e designado Relator o Deputado José Ferraz.

VISITAS OFICIAIS EM 1988

Visitaram a Assembléia de Minas, em caráter oficial, no ano de
1988, os seguintes diplomatas estrangeiros: Sr. Patrick Delle Cole, Em-
baixador da Nigéria; Sr. Antônio Ciarrapico, Embaixador da Itália; Sr.
Marques de Torregrosa, Cônsul-Geral da Espanha; Sr. Antônio Gonza-
lez de Leon, Embaixado do México.

A Assembléia recebeu ainda, dentre outras, a visita de integrantes
da AMAGIS.que, em nome da Associação, vieram agradecer o apoio re-
cebido por ocasião da votação do Proleto da Magistratura.
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MARIA PINTO	
A Secretaria - Geral da Mesa da Assembléia divulgou relatório ela-

JOSÉ
MÍLTON CRUZ	

borado pelo Departamento de Informática e Pesquisa a partir de dados

RUBENS GARCIA

	

	 fornecidos pelo Departamento de Cerimonial, contendo informações
sobre o fluxo de público ao Palácio da Inconfidência durante o mês de

PI-
EDUARDO OTTONI
PAULO FERNANDO

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

março.
Visitaram a área política 19.121 pessoas, enquanto o setor admi-

nistrativo da Casa foi procurado por 4.618.
As alterações ocorridas no sistema de recepção ao público vieram

facilitar a circulação dos visitantes nas dependências do Palácio da In-
confidência uma vez que, já na entrada do prédio, as pessoas são enca-
minhadas diretamente aos gabinetes que pretendem visitar.
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ASSEMBEÍIA IIOMENAG luA MEMÓRIA DE TANCRFEX)

A reunião ordinária de quarta-feira. eia 20 de abril, teve a SLIEi primeira parte transformada em
sessão especial com o objetivo de homenagear o ex-Presidente Tancrcdo Neves pela passagem do ter-
ceiro ano de sua morte.

O requerimento que deu origem a homenagem foi de autoria dos Deputados Jairo Magalhães e
Ademir Lucas.	 -

Ambos discursara m na ocasiao, seguidos dos Deputados Silvio Mure, Chico Ferramenta e Luiz
Vicente Calicchio, queocupandO a tribuna, relembraram a trajetória política do grande estadista e a im-
portância do papel por ele desempenhado na transição democrática por que nassa o País.

Em nome da família Neves falou o ex-Deputado Oswaldo Tolentino que, ao agradecer a home-
nagem da Assembléia Legislativa, relembrou os sonhos e esperanças do ex-Presidente.

Finalmente, o Presidente da Assembléia, Deputado Neif Jabur. lembrou o marco dupl.imente
histórico que é o dia 21 de abril, sintetizado na frase que há Ires anos podia-se ler em faixas erguidas
por todo o País: "Tiradentes e Tancredn, dois mineiros e um só compromisso a liberdade"

E sempre tempo de relembrar as idéias indeléveis de Tancredo:
"Nação sem Constituição oriunda do coracuo de seu povo é nação mutilada na sua dignidade cívica.
violentada na sua cultura e humilhada em face de sua consciência democrática''.

(Ao despedir-se do Senado, em marco de 1983. para assumir o Governo de Minas).
"A esperança é o único património dos deserdados, e é a ela que recorrem as nacÔes, ao ressurgirem
dos desastres históricos—.

(Convenção do PMDB, em agosto de 1984, ao ser indicado oficialmente candidato do Partido a
Presidência da República).
"O processo ditatorial, o processo autoritário, traz consigo o germe da corrupção. O que existe de ruim
no processo autoritário é que ele começa desfigurando as instituições e acaba desfigurando o caráter do
cidadão".

(Discurso em 1982).
"As alvoradas da liberdade não surgem como um acontecimento natural. As manhãs da liberdade se
fazem com a vigília corajosa dos homens que exorcizam com sua fé os fantasmas da tirania".

(Ao deixar o Governo de Minas, em agosto'84, para concorrer á Presiclénciij).
"Mas, soada a hora de ação, o mineiro se agita, não teme surpresas e as suas arranc,idas conservam
a impetuosidade dos fenómenos sísmicos e ele desafia as intempéries, enfrenta o patíbiiic. planta ins-
tituições, rasga os céus, inova a ciência, aprimora a arte, planta cidades, prega e faz revoluções''.,.

(Discurso pronunciado em Sessão Plenária da Câmara dos Deputados, era nome do Movimento
Democrático Brasileiro, reverenciando a memória de José Francisco Bias Fortes),
"Não temos porque nos atemorizar. A hora é dos fortes, daqueles que não perderam a fé irem a espe
rança. Não vamos nos dispersar".
"Os que queremos a paz somos a maioria: os que desejamos a reabilitação piena dos dirPitos hr sobe-
ranis do povo, somos maioria; os que temos os pés sob r e o sps'rc solo 1:5 ''-i
Unamo-nos pois."

O Museu do Homem da UFMG e o Coi'iité de Apoio ao Po'.'o ,tasaka. promoveram nos dias 19 a 22
de abril, em comemoração a Semana do Indio, urna exposição de trabalhos artesanais dos índios ma-
xakalis, além da mostra de documentos e pesquisas cio diversos antropólogos sobre a questão indígena

A exposição, realizada no Espaço Cultural da Assembléia Legislativa, teve como objetivo divulgar a
cultura indígena, sua historia e seus costumes, buscando sensibilizar as autoridades do Poder Legislati-voDara o problema do índio no Estado,m visita ã Assemblé i a Legislativa no dia 19, representantes do Comité apresentaram um abaixo-as-sinado promovido pelo Conselho Indigenista Missionário-ClMl: Comissão Pastoral da Terra-CPT-MG:Centro de Docu mentação Eloy Ferreira da Silva-CEDE FES e Sindicato dos Jornalistas Profissionais deMinas Gerais, com oito mil assinaturas pela reunificação da área Maxakali, documento a ser enviado as
autoridades do setor e que conta com apoio de todas as iideranças partidarias na Assemb es Leqisíati-va.

DEPUTADOS MINEIROS RECEBEM MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA

A MEDALHA DA INCONFIDÉNCIA , a mais alta condecoração conferida pelo governo di'
Minas a todos aqueles que contribuíram de forma destacada para o prestígio e prolecão do Estado, foi
entregue pelo Governador Newton Cardoso, no dia 21 de abril, a 169 personalidades de todo o País,
dentre ministros de Estado, autoridades políticas e militares, intelectuais, embaixadores e artistas.

Este ano a entrega da Medalha, ponto alto das Comemorações da Semana da Inconfidér-
cia, foi realizada no Largo de São Francisco em São João Dei-Rey, em virtude das homenagens que namesma data ali foram p restadas ao ex-Presidente Tancredo Neves, no terceiro aniversário de sua morte.

O Presidente da ALMG, Deputado Neif Jabur, membro do Conselho Permanente da Me-
dalha da Inconfidência esteve presente à solenidade. Integrantes do Poder Legisiativo, foram agracia-
dos os deputados Aloísio Garcia, Dirceu Pereira, Serafim Lopes Godinho, e Sebastião Helvécio Ramosde Castro,

SEMINÁRIO REÚNE REPRESENTANTES
DE ASSEMBLÉIAS EM BRASÍLIA

Realizou-se em Brasília, no período
de 11 a 14 de abril, o Seminário "A Nova
Constituição e as Constituições Estaduais",
Promoção conjunta da União Parlamentar
Interestaclual-UPI e da Associação Nacional
para o Desenvolvimento das Atividades Le-
qislativas-ANDAL, o Seminário reuniu de-
putados e funcionários representantes de
todas as Assembléias Legislativas do Pais.
Foram debatidos os principais temas do
Projeto de Constituição, o processo legisla-
tivo Constituinte, o apoio técnico e instru-
mental nas áreas do Direito Constitucional,
do processo legislativo, do autornação, da
divulgação e Comunicação, bem como as
medidas e atividades preparatórias a serem
desenvolvidas pelas Assembléias Legislati-
vas com vistas ao exercício do poder cons-
tituinte.

A atuante delegação mineira foi
composta pelos deputados Agostinho Pa-
trus, Elmiro Nascimento, João Batista Ro-
sa, José Ferraz, Márcio Mata, Mílton SaIles,
e Silvio Mitre. O Deputado João Rosa apre-
sentoLi proposta no sentido de supressão
do §3h do artigo 28 do Texto Constitucional
aprovado em 1' turno, que limita a com-
petência das Assembléias Legislativas
quanto à sua auto-organização.

A incisiva participação do Deputado
João Rosa em defesa da necessidade da
plena retomada das prerrogativas do Le-
gislativo fez com que a proposta de Minas
fosse assumida inclusive pela UPI, através
de Moção aprovada pelo plenário do Semi-
n á rio.

Acompanharam a delegação, com o
objetivo de obter subsídios e promover o
intercâmbio de informações a nível técnico
e operacional, os funcionários Dalmir de
Jesus e Maria Coeli Simões Pires, respon-
sáveis gerais, respectivamente, pelo apoio
administrativo e assessoria e apoio técnico

no que se refere às atividades preparató-
rias e ao processo constituinte estadual; Jo-
sé Sebastião Moreira, Adônis Martins Mo-
reira e Menelick Carvalho Netto, que atua-
ram mais especificamente nos trabalhos
relativos à temática constitucional propria-
mente dita e ao processo legislativo cons-
tituinte; Paulo Rubens Navarro Vieira, Co-
ordenador do Projeto de Informatização da
Constituinte; Flávio Friche, responsável
pela coleta de subsídios para o desenvolvi-
mento do sistema de com micação e divul-
gação da Constituiçá e Estadual. Acompa-
nhou ainda a delegação mineira o tesou-
reiro nacional da ANDAL, Carlos Eduardo
Ribeiro de Navarro, Diretor do Departa-
mento de Informática e Pesquisa da
ALEMG.
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HOMENAGEM À REDE GLOBO

A Assembléia Legislativa realizou, no úl-
timo dia 28 de abril. Reunião Especial para
homenagear as Organizações Globo de Tele-
visão e outorgar o título de cidadão honorário
ao diretor-regional da rede em Minas Gerais,
Yves Gomes Ferreira Alves,

A cerimõnia Contou com a presença cio
Presidente da Casa, Deputado Neif Jabur: da
Secretária de Estado da Cultura, Angela Ou-
tierrez, representando o Governador Newton
Cardoso: do Preteto de Belo Horizonte, Sérgio
Ferrara, do Deputado Aloísio Vasconcelos, re-
presentando a Câmara, Federal: do Vereador
Paulo Portugal, Presidente da Câmara Munici-
pal de Belo Hori7onte, do Diretor-Geral da Im-
prensa Oficial, Jornalista André Carvalho,e do
Jornalrsta Carlos Lindenberg, Chefe da As-
sessoria de Imprensa e Relações Públicas do
Governo de Minas, além de diversos parla-
mentares e cos autores do projeto de lei e do
requerimento cue deram origem às 'omena-
qens, respectivamente Deputado Fel po Néri
e Deputado Paulo Peito sen.

O Jornalista Rodrigo Vlinciro, Diretor da
sucursal de "O Globo" no Estado, representou
o Presidente das Organizações Globo de Te-
levisão, Jornalista Roberto Marinho, Ao rece-
ber o título do cidadão honorário, Yves Ferrei-
ra, que há seis anos ciriqe a Rede Globo Mi-
nas, destacou que "sua opção por Minas
coincide com sua tua-de-mel, há 35 anos, em
Minas. Quando case-me com uma mineira,
casei-me também com a sua terra, com a sua
gente. A partir daí comecou o meu amor por
r'Áinas. Quero levá-lo até à morte".

Na condição de Presidente da Casa, o
Deputado Neit Jabur f r isou em seu discurso o
propósito de trazer a público o reconhecimento
da Assembléia Leq:slativa às Orqanizacões
Globo, na pessoa do Dir. Roberto Marinho,e
que a concessão da cidadania honorária ao
Dr. Yves Gomes cara ele siqn:tica 'a otciali-
zação de uma verdade tática, já que Yves
Gemes fez-se há muito mineiro, com atuacao
fecunda no solo deste Estado'

O Presidente prosseguiu at:rmanco que
"homenagear as Organizações Globo - marco
de f initivo na H istória da mi'dia hras'Ieira - sioni-
tica um preito de gratidão ao incansável labor
de todos os integrantes cia eficiente e talento-
sa equipe que dá vida á empresa. São ho-
mens e mulheres de qeracões cine' se com-

pletam, irmanados pci nima comum de aden-
trar os lares brasileiros, levando a todo canto
intormacão e lazer," ConcImnncto. Ne t ,Jahur
enfatizou a meritória condicao co ,, hcne"a-
geados, afirmando que "tricutos não faltarm- à
atuação dos senhores, nem famnocuco a da
instituição que ac;iv representam, já que a vida
é aródga em louros Para os que iluminam e
alargam as sendas oa história. Cremos não
lhes ser indiferente o apreço desta Casa, por-
quanto ela traduz pensamento cue não é sé
nosso, mas de toda a gente mineira, aqui 'e-
prese r fada".

MINEIRO DE MACAÉ
O Deputado Felipe Néri ocmmo, a ir hu-

na como autor do projeto de lei que concedeu
o titulo de cidadania honorária a Yves Alvos.
"A mim me coube a feliz inspiração de propor
a meus pares a concessão do título de CicIa-
cão Honorário de Minas Gerais a Yves Alvos.
Essa inspiração se situou na análise cio sua
vida e de sua ação. Um homem que veio de
longe, da simpática Macaé, e que se criou à
beira hentazeja cio mar carioca. Mas, se nas-
ceu em Macaé e se criou no Rio, lo aqui em
Minas que se realizou. "Meu caro Yves. vcce
é um mineiro de Macaé", um mineiro apaixo-
nado por estas montanhas, íntimo cesta histó-
ria rica de atos heróicos e responsável petos
momentos mais telizes da gente brasileira,"
Assim Tancredo Neves se reter u ao i1Omfleíi.
geado, certa feita.

E da autora do Deputado Paulo Pettc'r-
sen o requerimento que deu origem à Reunião
Especial em homenagem à Rede Globo dc
Televisão. Em seu discurso destacou "cm mi-
portância do momento em cue se homenaccio
a mais poderosa, a mais perfeita Rede cIo
Comunicação do País. Parabenizamos essa
portentosa organização e queremos que esta
homenagem se efetive, não na abstracão coro
ceitual da empresa, mas na realidade concreta
de homens que a engrandecem e a projetou
rompendo todas as trontei ris, para lancar.
com sua imagem, a imagem do Brasil, enlrm'
tocas os povos da terra".

Os homenageados toram também sou
cados pela Deputada Sandra Starlinq, do PT.
pelo Deputado Milton SatIes, representando o
PFL , pelo Deputado José Bonifácio filho, do
PDS,e pelo Deputado Eduaroo Ottoni, do PL.

MENSAGEM N° 337188
CONSFI HFIHOS DO FRII3UNAE DE CONTAS

\Jo (lia 24 do rna rco do corrente,
foi encaminhada à Assembléia Mensa-

cjern de n 332/88, do Sr. Governador

do Estado, submetendo à apreciação

do Leqislativo as indicacões dos no-

mes de Flávio Róqis Xavier de Moura
o Castro e João Rosco Murta !-ages
para o carqo de Conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado.

PubI cada em 26 de março, foi a
Me isa q cnn despacha da ne lo Sr. P resi -
ciente à Comissao Especial nomeada
paro emitir parecer. Tomaram parte na

referida Comissão, como men'ibros
efetivos, os Deputados Bonifácio Mou-
rao, José FerraL, Romemi Oueiroz,

Narciso Micbelli e Sandra Starhing;
como suplentes, os Deputados José
fia ria Chaves, Dirceu Pereira, Bernar-
do Rui miii qer , Mauro Mo :aes e N i má-
rio i\'li ronda,

Tendo em vista a exigência cons-

titucional e regimental de votação se-
creta para a apreciacáo ria escolha de
autoridades pelo Governador do Es-
tado, a i nst rucão cio processo trans-
correu secrctamentnr na Comissão, e o
parecer foi devolvido à Mesa para in-
cliisao na ordem rio dia. No dia 27 de
ah ri 1, em reti ri i ão t anil ém secreta, que
se iniciou às 20h30min e se estendeu
até às 2li30rnin do dia 28, as indica-
ções do Sr, Governador foram apro-
vadas pelo Plenário.
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Em 26 de abril do corrente, o Sr.
Governador do Estado encaminhou à
Assembléia projeto que dispõe sobre
o reajustamento dos valores dos sim-
bolos dos níveis de vencimentos e
dos proventos do pessoal civil do Po-
der Executivo.

Publicado o projeto, que recebeu
o n 768/88, abriu-se o prazo de três
dias nas Comissões para recebimento
de emendas.

HOMENAGEM AO JORNAL
ESTADO DE MINAS
	

APOSTILAMENTO NA AL
PASSA PARA 10 ANOS

7 )

A Assembléia Legislativa promoveu no
último dia 6 de abril, no Plenário da Casa, ses-
são especial para homenagear os 60 anos do
jornal "O ESTADO DE MINAS". A cerimô-
nia contou com a presença do Presidente da
ALMG, Deputado Neif Jabur, do Ministro das
Minas e Energia, Aureliano Chaves, do Pre-
feito de Belo Horizonte, Sérgio Ferrara, dos
ex-Governadores Rondon Pacheco e Franceli-
no Pereira, do Desembargador José Arthur de
Carvalho Pereira, Presidente do Tribunal de
Justiça,e do Ministro Marcelo Pimentel, Presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho, além
de parlamentares e centenas de personalidades
da vida mineira.

Toda a cúpula dos Diários Associados
compareceu à solenidade, tendo à frente o
Presidente do Condomínio Acionário, Jorna-
lista Paulo Cabral de Araújo, o Diretor-Geral
Pedro Agnaldo Fulgêncio,e o Diretor-Secretá-
rio Theódulo Pereira.

1

RETRATO DE MINAS

O primeiro a ocupar a Tribuna foi o l)e-
putad o Antônio Sailes, Líder do PFL e pri-
meiro autor do requerimento que determinou a
homenagem. Para o parlamentar "o Estado de
Minas triunfou sobre o tempo", vencendo seis
décadas de percalços com objetividade e isen-
ção." Em nome da Bancada do PMDB falou o
Deputado José Bonifácio Mourão, para quem,

O Deputado Péricles Ferreira foi
indicado para liderar a Bancada do
PDS na Assembléia Legislativa, em
Substituição ao Deputado José Boni-
fácio Filho, que respondia pelo cargo.

Péricles Ferreira dos Anjos é
médico, natural de Salinas-MG. Filho
de Osvaldo Ferreira de Souza e Lau-
delina dos Anjos de Miranda. Princi-
pais fatos da vida parlamentar e ad-
ministrativa:	Prefeito	de	Salinas

"passados sessenta anos, não é mais possível
citar Minas, falar de Minas, descrever Minas,
sem que seja mencionado o seu jornal mais
completo e autêntico". O Deputado Amilcar
Padovani, do PDT, afirmou em seu discurso
que "O Estado de Minas é hoje o companheiro
íntimo das famílias, um irmão com grave res-
ponsabilidade de informar e, principalmente,
formar a opinião da comunidade".

Em nome da Bancada do PDS discursou
o Deputado José Bonifácio Filho, afirmando
que "O Estado de Minas é sinônimo desse es-
paço montanhoso onde a liberdade fez mora-
da". O Deputado Agostinho Valente, Líder da
Bancada do PT disse "ser admirável a postura
do Estado de Minas, que consegue ser, de fato,
o jornal da confiança dos mineiros". Agrade-
cendo em nome do Estado de Minas, falou o
seu Diretor-Executivo. Camilo Teixeira da
Costa, que deu destaque à linha de permanente
coerência que marcou os 60 anos da atividade
do jornal".

Encerrando a solenidade, o Presidente da
Assembléia de Minas, Deputado Neif Jabur,
associou-se e m nome do Poder Legislativo às
homenagens ali prestadas ao Estado de Minas,
u mjornal que, segundo ele, "é o retrato de Mi-
nas' pois, fiel às tradições não abdica às mu-
danças e tem com princípios básicos o res-
peito e a tolerância.

ALTERAÇÕES DE BANCADA

(1977/82); Diretor do Hospital São Vi-
cente de Paulo, em Salinas; Diretor da
Casa de Saúde São Lucas, daquele
Município.

O Deputado Geraldo da Costa
Pereira, ex-Secretário de Estado da
Justiça , retornou à Casa, ocupando
sua vaga que até então vinha sendo
ocupada pelo Deputado Ninico Rezen-
de.

Das vinte e uma emendas apre-
sentadas, quatro são de autoria da
Mesa da Assembléia e interessam dire-
tamente ao pessoal da sua Secretaria,
porque estendem ao seu quadro, além
da aplicação do reajuste de vencimen-
tos proposto ao pessoal do Executivo,
o critério de apostilamento adotado
pela Lei nC 9.532, de 30/12/87, do Exe-
cutivo, ou seja, 10 anos de exercício
em cargo de provimento em comissão,
ressalvada a situação dos atuais ocu-
pantes, que continuarão sob o regime
da Lei nC 8.083, de 20/11/81.

Em virtude da aprovação de um
requerimento do Deputado Armando
Costa, as Comissões de Justiça, de
Serviço Público e de Finanças exami-
narão conjuntamente o projeto para
emissão de parecer. Esgotado o prazo
das Comissões, o Presidente incluirá a
proposição na ordem do dia para
apreciação em Plenário. Estima-se que
no decurso do mês de maio se conclua
toda a tramitação do projeto, após o
que será o mesmo encaminhado ao Sr.
Governador para sanção.

r'by .	.

L'Áití.
Deputado Péric4es Ferrelra

Deputado José Laviola, 1 2-Secretário da AL; Diretor-Secretário dos Diários Associados, Theôdulo Perer, fl-i-dn-C .?, al dos
Diâ'ios Associados, Pedro Agnaldo Fulgéncio; Ministro das Minas e Energias. Aurehano Chaves; Presidente na AL, Depatane
Neif Jabur; Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça jornalista Paulo Cabral de
Araújo, Presidente do Condomínio Acionário; Ministro Marcelo Pimenlel, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; Prefeito
de Belo Horizonte, Sérgio Ferrara,c o Diretor- Executivo do EM, jornalista Camilo Teixeirti da Costa.



EM ABRIL /88
N9 741188, de autoria do
Deputado Ninico Resende,
declara de utilidade pú-

ca a Loja Maç6nica Labor a

Deus.

Sr.
que

bli

MATÉRIAS APRESENTADAS
que autoriza o Poder Executi-

MATÉRIAS APRESENTADAS - A-	
VO a conceder ajuda financei-

BRIL/88	
ra a Casa de Juscelino, de

Diamantina.

PROJETOS DE LEI

5/4/88:
N2 713188, de autoria do

Sr. Deputado Jamili jiinior,
que declara de utilidade pu-

blica a Farmacia Esperança,

sediada em Ipatinga.

N2 714188, de autoria do
Sr. Deputado Saint'Clair Sou-

to, que declara de utilidade
pública a Liga TrímarienSe de
Desportos, situada no Munic{-

pio de Trs Marias.

N2 715188, de autoria do
Sr. Deputado Irani Barbosa,
que autoriza o Poder Executi-

vo a conceder o direito ao
passe livre em veiculos de

transporte coletivo aos defi-

cientes fisicos e visuais em
todo o território do Estado

de Minas Gerais.

N9 716188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
que autoriza o Governo do Es-
tado de Minas Gerais a conce-

der incentivos fiscais para
beneficiar pequenas e médias

empresas oneradas com despe-
sas de implantaçao de equipa-

mentos contra a poluiçao.

N2 717188, de autoria do
Sr. Deputado Joio Pedro Gus-

tin, que declara de utilidade
publica a Fundação Itanhan-

duense de Educaç.O, Cultura e

Desportos, com sede na cidade

de Itanhandu.

6/4/88:
N2 718188, de autoria do

Sr. Governador do Estado, que

cria a Letra Financeira do
Tesouro de Minas Gerais -

LFT-MG, e da outras providn-

das.

N2 719188, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,
que declara de utilidade pu-

blica o Templo de Umbanda Pai
Xang6, com sede no Municipio

de Ribeirão das Neves.

N9 720188, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,

N2 721188, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vascon-

celios, que proibe a amplia-
çio e instalaç.o de novas

usinas de concreto

pra-misturado na Regido Me-

tropolitana de Belo Horizon-

te.

8/4/88:
N2 722188, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães

Alves, que declara de utili-
dade pública o Vila Nova Fu-

tebol Clube.

N2 723188, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Pereira,
que da a denominaçaO de Rodo-

via Alirio Herval a trecho da

Rodovia MG-188.

N 724188, de autoria do
Sr. Deputado José BonjfciO,
que declara de utilidade pú-

blica o Asilo So Camilo de
Llis, com sede na cidade de

Resende Costa.

N2 725188, de autoria do

Sr. Deputado Ronaldo Vascon-

celios, que declara de utili-
dade pública a Ação Comunit-

ria do Bairro Paraiso, com

sede em Belo Horizonte.

149 726188, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vascon-

celios, que declara de utili-
dade pública a Comunidade de
LibertaçaO Esquadrao da Vida

- CLEV, com sede em Sio João

del-Rei.

12/4/88:
N2 739188, de autoria do

Sr. Deputado Jose Duarte, que

autoriza o Poder Executivo a
construir conjunto habitacio-

nal, pelo projeto

pr6_Habitaço, em Araxa, e

outras providencias.

N9 740188, de autoria do
Sr.. Deputado Dirceu Pereira,
que declara de utilidade pú-
blica a Ação Social e Creche

da Igreja Batista da Renas-

cença, com sede nesta Capi-

tal.

14/4/88:
N9 750188, de autoria do

Sr. Deputado Geraldo Rezende,
que declara de utilidade pú-
blica a instituição espiri-

tualista SUDHA DHARNA MAND-
'LAN - ASHRAN ANANDA, com se-

de em Uberindia.

N2 751188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,
que declara de utilidade pú-

blica a Fundação Maç6nica Ma-

noel dos Santos, com sede na

cidade de IJberindia.

N9 752188, de autoria do

Sr. Deputado Roberto Luiz
Soares, que declara de utili-
dade pública a Associaçao dos

Surdos de itujutaba, com sede

no Município de ltuiutaba.

N9 753188, de autoria do
Sr. Deputado Amilcar Padova-

ni, que declara de utilidade
pública o Guaratingueta Fute-

bol Clube.

N2 754188, de autoria do
Sr. Deputado Ferraz Caldas,
que autoriza o Poder Executi-

vo a doar im6vel de proprie-

dade do Estado ao Municipio

de Lima Duarte.

N9 755188, de autoria do

Sr. Deputado Milton Cruz, que

da a denominaço de Maria

Carneiro da Cruz a Escola Es-
tadual do povoado de Rio das

Pedras, Município de Juramen-

to.

N9 756188, de autoria do
Sr. Deputado Serafim Godinho,
que declara de utilidade pú-
blica a Associação dos Servi-

dores do Instituto de Previ-

dncia do Estado de Minas Ge-

rais, com sede nesta Capital.

N2 760188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,
que da a denominaçaO de Omir

Augusto Nazareth rodovia

que liga Fama a BR-491.



N2 761188, de autoria do
Sr. Deputado João Pinto Ri-
beiro, que declara de utili-

dade pública a entidade deno-

minada Grupo de Fraternidade

Espirita Irmã Meimei.

21/4/88:

N2 762188, de autoria do

Sr. Governador do Estado, que
dispe sobre o reajustamento

dos valores dos simbolos de

vencimento e de proventos do
Quadro Permanente de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do
Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, e da outras
providnc ias.

22/4/88:
N2 763188, de autoria do

Sr. Deputado Joao Bosco Mar-
tins, que declara de utilida-
de pública a Associação Comu-

nitária dos Moradores de San-
ta Isabel, com sede na cidade
de Betim.

N2 764188, de autoria do
Sr. Deputado Ademir Lucas,

que declara de utilidade pií-
blica a Associação dos Pais e

Mestres da Escola Cooperativa

Jardim Mangueira, com sede no
Muninipio de Contagem.

25/4/88:

N! 768188, de autoria do
Sr. Governador do Estado, que
dispõe sobre o reajustamento

dos valores dos simbolos, dos

niveis de vencimento e dos

Ç
proventos do pessoal civil do
Poder Executivo, e da outras

providencias.

26/4/88:

N2 769188, de autoria do

Sr. Deputado Roberto Luiz

Soares, que declara de utili-

dade pública a Associaço Ru-

ral de Assistncia aInfn-

cia, com sede na cidade de
Berilo (ex-Projeto de Lei n2

153/83, desarquivado a pedido
do autor).

N2 770188, de autoria do

Sr. Deputado Maurício Morei-

ra, que declara de utilidade

pública a Associação Açao So-
cial Filadélfia da Sétima I-

greja Presbiteriana de Belo

Horizonte.

ridades policiais, para ob-

servncia dos direitos e ga-

rantias do preso no momento
da prisRo, e da outras provi-
dencias.

N9 772188, de autoria do

Sr. Deputado Jorge Hannas,
que da a denominação de Ludo-

vino Alves Filgueiras esco-
la estadual do povoado de

Ponte do Silva, Municipio de
Manhuaçu.

27/4/88:

N9 780188, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães
Alves, que declara de utili-
dade pública a Associação de

Apoio Comunitrio do Conjunto

Habitacional Jan Hasek, com
sede em Itabirito.

N2 781188, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vascon-
celios, que da a denominação
de Escola Estadual Hercilia

Martins Rezende a escola es-
taduali do Bairro Pampulha, de
1Jber1ndia.

N2 782188, de autoria do

Sr. Deputado Amilcar Padova-
ni, que declara de utilidade
pública a Sociedade	Benefi-

cente Nelkita de São Jorge,
Com sede na cidade de Juiz
de Fora.

28/4/88:
N2 792188, de autoria do

Sr. Deputado Ronaldo Vascon-
ceilos, que autoriza o Poder
Executivo a criar o Parque

Estadual da Serra do Briga-
deiro,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

27/4/88:

N 6188, de autoria do Sr.
Deputado José Bonifcio, que
altera dispositivo da Lei

Complementar ni 3, de 28 de

dezembro de 1972, que contem

a Organizaço Municipal do
Estado de Minas Gerais.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

7/4188:

N2 727188, de autoria da
Comisso de Finanças e Orça-
mento, que concede subvenções

8/4/88:

N2 728188, de autoria da
Comissão de Justiça, que au-
toriza o Estado de Minas Ge-

rais a contratar empréstimo

externo no valor de até US$
147.000.000,00 (cento e qua-

renta e sete milhes de d5ila-
res), e dá outras providn-
das.

12/4/88:

N2 729188, de autoria da
Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Tomada de Contas,
que dispcie sobre a sustaçao

de Convnio para prestação de

serviços de pessoal, firmado
entre a Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação

Geral e a Fundação ,Joao Pi-
nheiro.

N9 730/8v, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Terceiro, Quarto,

Sexto e o Sétimo Termos Adi-
tivos ao Convnio nD 03/83,

celebrado entre a União, a-

través do Ministério da Pre-

vidncia e Assistncia So-
cial, com a intervenincia do
Instituto Nacional de Assis-
tncia Medica da Previdência

Social e do Ministério da
Saúde, e o Estado de Minas

Gerais, através da Secretaria
de Estado da Saúde.

N9 731188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-

rais, através da Secretaria

de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Curvelo.

N! 732188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado

entre o Estado de Minas Ge-

rais, através da Secretaria

de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Curvelo.

N 733188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravús da Secretaria

de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Virgo1mndia.

N2 734188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado

	

N2 771188, de autoria do	as entidades a que se refere	entre o Estado de Minas Ge-

	

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,	a Lei nD 6.776, de 9 de junho	rais, atravcis da Secretaria

	

que estabelece procedimentos	de 1976, para o exercido de	de Estado da Saude, e o Muni-

	

orem adotados pelas auto-	$8.	 clpio do Serro.



N2 735188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Pedro Leopoldo.

N2 736188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cipio de Turvolndia.

N2 737188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Segundo Termo Aditivo
ao Convnio celebrado entre a
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Coordenaçio Geral
e a Secretaria de Estado da
Saúde.

N2 738188, de autoria da
Comiso de Justiça, que apro-
va o Convnio celebrado entre
o Estado de Minas Gerais, a-
travs da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e o Município de
Guape.

14/4/88:
N2 742188, de autoria da

Comissão de Justiça, que au-
toriza o Estado de Minas Ge-
rais a contratar emprestimo
interno com a Caixa Econ6mica
Federal, atravús do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento So-
cial - FAS, no valor equiva-
lente a at 1.907.722,81 OTNs
para os fins que menciona.

N2 743188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Cultura, e o Mu-
nicípio de Caet.

N9 744188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Cultura, e a
Fundação Universitria Mendes
Pimente 1.

N2 145188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado de Agricultura e

Pecuria, hoje Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecwí-
ria e Abastecimento, e a CA-
MI G.

N2 746188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova os Convnios celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, da Secre-
taria de Estado de Obras Pú-
blicas, da CODEURB, do Secre-
tario de Estado Extraordina
rio de Assuntos Municipais e
os Municípios de Trs Cora-
çoes, Almenara, Pavio, Pitan-
gui, Monte Carmelo, Frontei-
ra, Galilia, Jturnma, Cam-
pestre e Lassance.

N2 747188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova os Convnios celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de São Tiago.

N2 749188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Coronel Xavier Cha-
ves.

N9 757/88, de autoria da
Comissão Especial, que aprova
o ato do Governador do Estado
de Minas Gerais, que concede
aposentadoria a Genoveva da
Conceiço Mota, no cargo de
Supervisor Pedagógico, Nível
4, Grau A, junto ao Tribunal
de Contas do Estado.

22/4/88:
149 765188, de autoria da

Comissão de Justiça, que au-
toriza o Estado de Minas Ge-
rais a contratar emprestimo
com a Caixa Econ6mica Fede-
ral, através do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento So-
cial - FAS, no valor equiva-
lente, em cruzados, a ate
466.400,00 Obrigaç6es Reajus-
táveis do Tesouro Nacional -
OTNs, para os fins que men-
ciona.

N2 766188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova os Convnios celebrados
entre.o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, cia Secre-

taria de Estado de Obras Pú-
blicas, da Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Esta-
do de Minas Gerais - CODEURB,
do Secretario de Estado Ex-
traordin.írio de Assuntos Mu-
nicipais, e os Municípios de
Capelinha, Montes Claros, Mu-
tum, Nova Múdica, Paracatu,
Serrania, Sete Lagoas, Sobra-
lia, Taiobeiras e Visconde do
Rio Branco.

N9 767188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o ato do Governador do
Estado de Minas Gerais, que
concede aposentadoria a Maria
Elizabeth Bernardes Caixeta,
no cargo de Professor 1, Ní-
vel 1, Grau A, junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado.

26/4/88:
N2 773188, de autoria da

Comisso de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de São Lourenço.

N2 774188, de autoria da
Comissio de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Dom Viçoso.

N9 775188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atraves da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Itumirini.

N9 776188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Santa Rita do Itue-
to.

N2 777188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio e seu Termo
Aditivo n2 1, celebrado entre
o Estado de Minas Gerais, a-
travas da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e o Município de
Morada Nova de Minas.

N2 778188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado

Li
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entre o Estado de Minas Ge-

rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-

cipio de São João dei-Rei.

N2 779188, de autoria da
Coniisso de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Andr& Fernandes.

27/4/88:
N2 783188, de autoria da

Comlssao de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Ritpolis.

N2 784188, de autoria da
Comlssao de Justiça, que a-

41 prova o Convnio de no 58 e
seu Termo Aditivo nU 1, cele-
brado entre o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cipio de Fama.

N2 785188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convênio celebrado
entre a Secretaria de Estado
da Cultura, o Instituto Esta-
dual do Patrim6nio Hist5rico
e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA-MG, e o Município de
Santa Luzia.

N 786188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio nU 001/88,
INPI e SEIMC, celebrado entre
o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial e a Se-
cretaria de Estado de Indús-
tria, Mineraço e Comercio.

N2 787188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova os Convnios celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravús das Secretarias
de Estado da Saúde de Obras
Públicas, da Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Esta-
do de Minas Gerais - CODEURB,
e do Secretário de Estado Ex-
traordinúrío de Assuntos Mu-
nicipais, e os Municipios de
Alvorada de Minas, Capito
Eneas, Capitúlio, Itapeceri-
ca, Jacutinga, Lavras, Lima
Duarte, Mateus Leme, Medina e
Monte Belo.

N2 788188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova os Convníos celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravús da Secretaria
de Estado da Saúde, da Secre-
taria de Estado de Obras Pú-
blicas, da Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Esta-
do de Minas Gerais - CODEURB,
e do Secretario de Estado Ex-
traordinario de Assuntos Mu-
nicipais, e os Municípios de
Coroaci, Contagem, Conselhei-
ro Lafaiete, Conceição do Pa-
ra, Centralina, Cataguases,
Carmo do Paranaiba, Diogo de
Vasconcelos e Águas Verme-
lhas.

N 789188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Termo Aditivo nU 1 ao
Convnib nU 24, celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Es-
tado da Saúde, e o Municipio
de Tiradentes.

N9 790188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convênio nU 33, cele-
brado entre o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cipio de Berilo.

N2 791188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Nova Resende.

N2 793188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova os Convnios celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravús das Secretarias
de Estado da Saúde e de Obras
Públicas, da Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Esta-
do de Minas Gerais - CODEURE,
do Secretario de Estado Ex-
traordinrio de Assuntos Mu-
nicipais, e os MunicipioS de
Araçual, boa Esperança, Ja-
nuiria, Laranjal, Porteiri-
nha, Presidente Soares, Sabi-
núpolís, Santa Vitoria, Santo
Antonio do Rio Abaixo e Sio
Romo.

N2 794/88, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convnío celebrado
entre o Estado de Minas Ge-

rais, atravs atravs da Se-
cretaria de Estado da Saúde,
e o Municipio de Santana dos
Montes.

N2 795/88, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova os Convênios celebrados
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através das Secretarias
de Estado da Saúde e de Obras
Públicas, da Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Esta-
do de Minas Gerais - CODEURB.
do Secretario de Estado Ex-
traordiririo de Assuntos Mu-
nicipais e os Municipios de
Coromandel, Dores do Indai,
Espinosa, Estiva, Espera Fe-
liz, Funilndia, São Francis-
co, Santo Antonio do Aventu-
reiro, Umburatiba, Quar-
tel-Geral e Rio Pomba.

N2 796188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convnío SIHAN no
2/86, celebrado entre a Se-
cretaria do Patrimônio Histó-
rico e Artistico Nacional do
Ministério da Cultura -
SPFIAN, e a Secretaria de Es-
tado da Cultura.

N2 797188, de autoria da
Comisso de Justiça, que a-
prova o Convênio, o Primeiro
e o Segundo 'Formos Aditivos
celebrados entre o Estado de
Minas Gerais e a Empresa Bra-
sileira de	Infra-estrutura
Aeroportuária - INFRAERO.

N2 798188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Conceição do Para.

N2 799188, de autoria da
Comissão de Justiça, que a-
prova o Convnio celebrado
entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria
de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Turvo1ndia.

REQUERIMENTOS NUMERADOS

5/4/88:
N 1.628188, de autoria do

Sr. Deputado Adelino Dias,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente do Tribunal de Justiça,
no sentido de que adotem pro-



videncias para que seja dado

aos serventuírios da Justiça
o regime jurídico acolhido

pelos artigos 5 1-1 e seguintes

da Proposiço de	Lei	n
10.156, derivada do Projeto
de Lei nL' 270/87, e com veto

parcial, que refutou o aludi-
do regime, fruto de emenda a-
provada pelo Legislativo.

N 1.629188, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Saíde, no

sentido de adotarem as provi-

dencias necessrias n insta-
laçao de um hospital publico

em Jaiba, a ser mantido pelo
Estado, no prdio em que fun-

cionava o hotel desativado da
RURALMI NAS.

N 1.630/88, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-

dente da Fundação Rural Mi-
neira - Colonização e Desen-
volvimento Agrrio, no senti-

do de serem atendidas as jus-

tas reivindicaçes de colonos
residentes em Jalba.

N? 1.631188, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-

rio de Estado de Cincía e

Tecnologia, no sentido de que
determinem providencias vi-

sando a criaço de um escri-
t5rio regional da Secretaria

acima referida em Campo Belo.

NP 1.632188, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-
dente da CEMTC, no sentido de

que adotem as providncias

necessarias para a inclusão

dos povoados dos Pimentas e

dos Maias, do Município de

Aguanil, no Plano de Fxpanso
d± CEMIG.

N2 1.633188, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apeLo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secret-
rio de Estado do Trabalho e

Aço Social, no sentido de
ser criada uma diretoria re-

gional daquela Secretaria, no
Município de Trs Corações.

N2 1.634188, de autoria do
Sr	Deputado Jorge Cibram,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-

dente da TELEM1G, no sentido
de que seja instalado o sis-
tema de comunLcaço, via 1)1)1),

no Município de Itutinga.

N2 1.635188, de autoria do
Sr. Deputado Luiz Vicente,
formulando apelo aos Srs. >11-
nitro dos Transportes e Di-

retor-Geral do DER, no senti-

do de se proceder ao recapea-

mento asfltico da BR-491, no
trecho Areado - Entroncamento

Arceburgo - Monte Santo de
Minas, de aproximadamente 104

km.

N2 1.636188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-

dente da COPASA, no sentido

de se determinar a implanta-

ço do sistema de abasteci-
mento de agua no Distrito de

Glaucilndia, pertencente ao

Município de Juramento.

N2 1.631188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-

dente da COPASA, no sentido

de se determinar a implanta-

çio do sistema de abasteci-

mento de agua nos Distritos
que menciona, pertencentes ao

Município de São João da Pon-
te.

N2 1.638188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Dire-
tor-Geral da RL'RALMINAS, no

sentido de se autorizar a ]o-

caço do prdio daquela enti-

dade, onde funcionava o ho-

tel, para a instalação de um
hospital, no Ntcleo Colonial

de Jaiba (proposição idntica
ï apresentada anteriormente

pelo Deputado Adelino Dias).

N9 1.639188, de autoria do
Sr. Deputado Ni1mrio Miran-
da, formulando apelo a esta
Casa no sentido da inserço

nos anais da Assembleia Le-

gislativa de moçio de repudio

a qualquer tentativa de pror-

rogaço dos mandatos dos
atuais prefeitos e vereado-

res, a nível nacional.

Ng 1.640188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo ao Sr. Se-
cretario de Estado dos Trans-
portes no sentido de se de-

terminarem estudos que viabi-

lizem a criaço de urna linha

de 6nibus intermunicipal, li-
gando os Municípios de Ipa-
tinga a Ouro Branco.

N2 1.641188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo ao Sr. Pre-

sidente da COPASA no sentido

de que se determine o início

imediato das obras de ligaço

de água para os bairros que
menciona, em Pedro Leopoldo.

N 1.642188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo aos Srs. Se-

cretario de,Estado dos Trans-

portes e Diretor-Geral do
DER, no sentido de se abrir

concorrncia publica para que

seja criada outra linha de

6nibus para o Município de
Ipatinga.

6/4/88:
N9 1.643188, de autoria do

Sr. Deputado Jose	Belato,
formulando apelo ao Sr. Se-
cretario de Estado da Justiça

no sentido da criação de um

escrit6rio da Defensoria Pí-
bllca na Comarca de ambuqui-
ra.

N2 1.644188, de autoria do
Sr. Deputado José Belato,
formulando apelo ao Sr. Se-
cretrio de Estado da Justiça

no sentido da criação de um

escrit6rio da Defensoria P-

blica na Comarca de Parais6-
polis.

N2 1.645188, de autoria do
Sr. Deputado Luiz Vicente,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido

de se proceder ao recapeamen-

to asfultico da MG-449, no
trecho Entroncamento de Arce-

burgo - Monte Santo de Minas

- BR-491 - Divisa do Estado
de São Paulo (Mococa), de a-

proximadamente 14 km.

N2 1.646188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Maria Pin-
to, formulando apelo ao Sr.
Governador do Estado no sen-
tido de que sejam realizados

estudos com vistas a reava-



llaço dos processos de doa-	ocorre nos rios Paroopeba,	taçio dos 6nibus que trafegam
ço de terras da RURALMINAS.	das Velhas e alguns trechos	pelas estradas.

do rio So Francisco.
NO 1.647188, de autoria do

Sr. Deputado Ninico Resende,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Secretá-

rio de Estado de Obras Públi-
cas e Presidente do IPSEMG,
no sentido da construço de

um prédio proprio para a ins-

talaço da agencia desse ins-
tituto em Formiga.

N9 1.648188, de autoria do
Sr. Deputado José Renato,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido
de que o trecho da estrada a

ser asfaltado, entre a cidade

de Januíria e o Distrito de

Brejo, seja estendido ate-o
povoado de Sítio.

1

N2 1.649188, de autoria do
Sr. Deputado José Renato,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Secreti-

rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER, no

sentido de que sejam agiliza-
dos os serviços de prolonga-

mento de pista e pavimentação
do campo de pouso de João Pi-

nheiro.

142 1.650188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Renato,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido

de que seja autorizada a in-
ciuso do trecho de ligaço

do Distrito de Canabrava A
MG-408, no Plano de Obras do
DER-MC.

N2 1.651188, de autoria do
Sr. Deputado José Renato,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-

dente da COPASA, no sentido

de que aque La Companhia possa
assumir os serviços de dis-

trihuiço de gua da cidade
de Tapiraí.

N2 1.652/88, de autoria do
Sr. Deputado Jose Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi -
nistro de Estado da Agricul-

tura, Superintendente e Coor-

denador da SUDEPE-MG, no sen-
tido de que, na época da pi-
racema, sejam proibidas, a-

travas de portaria, quaisquer

atividades pesqueiras no rio
da Prata, a exemplo do que

N2 1.653188, de autoria
do Sr. Deputado Dirceu Perei-
ra, formulando apelo aos Srs.

Secretario de Estado do Tra-
balho e Açio Social, da Edu-

caço, e da Segurança PGbli-
ca, no sentido de que sejam

desenvolvidos programas, jun-

to com as Prefeituras Munici-

pais, para a criação da guar-
da-mirim nas escolas de l
grau.

N2 1.654188, de autoria do

Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente da COPASA no sentido

de se determinarem estudos
que viabilizem a construçao

de uma captadora de agua na

cachoeira do c6rrego 1 panema,
no Município de Ipatinga.

N9 1.655188, de autoria do

Sr. Deputado Dirceu Pereira,

formulando apelo aos Srs. Se-

cretario de Estado da Segu-

rança Publica e Presidente da

TELEMIG, no sentido de que
seja determinada a instalação

de um telefone na Delegacia

de Polícia do Conjunto Palmi-

tal, no Município de Santa
Luzia.

N9 1.656188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs . Go-

vernador do Estado e Presi-
dente da Federação da Agri-

cultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG, no sentido de

que sejam tomadas providn-
cias com vistas a conscienti-

zaçio dos pequenos e micro-
produtores rurais com relação

i necessidade de entrarem em

concordata preventiva.

N9 1.653188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos g rs . Go-
vernador do Estado, Dire-
tor-Geral do DER e Comandan-

te-Geral da Polícia Militar,

no sentido de que seja aumen-

tado o número de policiais
rodoviários nas estradas mi-

neiras, principalmente, na
BR-040, que liga Belo Hori-

zonte ao Rio de Janeiro e a
Brasília, e na BR-135, que

liga a BR-040 a Montes Cla-

ros, alem de se tomarem medi-
das para se coibir a superlo-

N2 1.658188, de autoria do

Sr. Deputado Elmiro Nascimen-
to, formulando apelo aos Srs.

Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Assuntos

Municipais, no sentido de se
determinar, em regime de ur-

gncia, a construço de trs
salas de aula na Escola Esta-
dual Henriqueta Cassimira de
Menezes, de Carmo do Paranai-
ba.

N2 1.659188, de autoria do
Sr. Deputado Saint'Clair Sou-
to, formulando apelo a esta
Casa no sentido de que seja

encaminhada ao Presidente da

Assembleia Nacional Consti-

tuinte, ao Presidente do Se-
nado, ao Prsidentc da Cmara
dos Deputados e as Lideranças
de todos os partidos políti-

cos junto ao Congresso Nacio-

nal, correspondncja manifes-
tando a oposição da Assem-
bleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais a toda e

qualquer iniciativa prorroga-

cionista dos mandatos dos
atuais prefeitos e vereado-

res, eleitos no pleito de
1982.

N2 1.660188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando apelo aos Srs. Mi-

nistro de Estado da Previdn-

cia Social e Secretario de
Estado da Saide, no sentido
de que envidem esforços e de-

terminem providencias objeti-
vando a reforma da Maternida-

de Hilda Brandio, do Hospital
da Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte.

8/4/88:

N2 1.661188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando apelo aos Srs . Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Educação, no

sentido de que envidem esfor-
ços e determinem providncias

objetivando a reforma da Es-

cola Estadual Afonso Vaz , de

Raul Soares.

N2 1.662188, de autoria cia
Sra. Deputada Maria Elvira,

ormu 1 ando apelo aos Srs . Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Educação, no

sentido de que envidem estor-
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ços e determinem providncias

obj e r lvai1do seja reformada e

ampliada a Escola Estadual
cel. Joo Domingos, em Raul
Soares.

Nc? 1.663188, de autoria da
Sra. Deputada Mana Elvira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio da Educação, no sentido

de que envidem esforços e de-

terminem providncias objeti-
vando a reforma da Escola Es-

tadual Regina Pacis, cai Raul
Soares.

N2 1.664188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando a?elo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Educação, no

sentido de que envidem esfor-
ços e determinem providencias

objetivando a reforma da Es-
cola Estadual Durval Souza
Furtado, em Minduri.

N2 1.665188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secretí-
rio de Estado da Educação, no

sentido de que envidem esfor-
ços e determinem providencias

objetivando a reforma da Es-
cola Estadual Fernando Meio
Viana, em Minduri.

N2 1.666188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Educação, no

sentido de que seja reformada
e ampliada a Escola Estadual

Professora Maria da Glria de

Castro Veado, no Conjunto
Cristina, em Santa Luzia.

N2 1.667188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secretá-

rio de Estado da Educação, no
sentido de que	determinem
providriclas objetivando a
ampliação da Escola Estadual

Professora Sfria Tlibit, no
Conjunto Cristina, em Santa
Luzia.

N2 1.668188, de autoria do
Si-. Deputado Eduardo Ottoni,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que envie a esta Casa pro-

jeto de lei que objetive per-
mitir o retorno ao Quadro do

Magisterio dos Servidores das

Delegacias Regionais de Ensi-
no ) do crgo central da Se-
cretaria de Estado da Educa-

ço e dos núcleos do Progra-

ma Estadual de Alimentaçao
Escolar, que optaram pelo

Quadro Permanente.

N2 1.669188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma

agência do BLNGE na cidade de
Santa Cruz do Escalvado.

N2 1.670188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agencia do BEMGE na cidade de
Jequeri.

N2 1.671188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma

agencia do BEMCE na cidade de
Ur-ucnia.

N9 1.632188, de autoria do

Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agência do BEMGE na cidade de
Barra Longa.

N2 1.633188, de autoria do

Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agência do BEMGE na cidade de
Cuaraciaba.

N2 1.674188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agência do BEMGE na cidade de
Rio Doce.

N2 1.675188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agencia do IIEMGE na cidade de

Amparo da Serra.

N2 1.676188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma

agencia do BIGE na cidade de
Diogo Vasconcel los.

N2 1.677188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que seja instalada uma
agência do BENGE na cidade de
Acaiaca.

N9 1.678188, de autoria do
Sr. Deputado Milton Cruz,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-
dente da TELEMIC, no sentido

da instalação de um posto te-

lef6nico no povoado de São
Geraldo, Munieipio de Montes
Claros.

N2 1.679188, de autoria do
Sr. Deputado Milton Cruz,

formulando apelo aos Srs.

Presidente da República e Mi-
nistros de Estado da Indús-
tria e do Comércio e da Fa-

zenda, no sentido da inclusão
da úrea mineira da SUDENE no

projeto que cria as Zonas de

Processamento de Exportação.

N2 1.680188, de autoria do
Sr. Deputado Milton Cruz,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido

de que sejam distribu.rdas
caixas pré-moldadas para fos-

sas a população carente do
Norte de Minas e do Vale do
Jequi tiolioriha.

N9 1.681188, de autoria do
Sr. Deputado José Maria Cha-
ves, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Jus-
tiça, no sentido de que sejam
tomadas medidas urgentes vi-
sando A reforma da Cadeia Pui-
hlica de Poços de Caldas.

N2 1.682188, de autoria do
Sr. Deputado Jose-os Maria Cha-
ves, formulando apelo a esta
Casa no sentido de que seja

encaminhado pedido de infor-
mação a Secretaria de Estado
dos Transportes, atravs do

Sr. Governador do Estado,
acerca das obras, já autori-
zadas, de reforma, ampliação

e balizamento da pista do ae-
roporto de Poços de Caldas.

N2 1.683188, de autoria de
Sr.Deputado Armando Costa,

k.
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formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente da EMATER-MG no sen-

tido da implantação do Pro-

grama Prc5-Campo nos Munici-

pios que menciona.

N2 1.684188, de autoria do

Sr. Deputado Jairo Magalhães

Alves, formulando apelo ao

Sr. Governador do Estado e
Sra. Secretaria de Estado da

Cultura, no sentido de se in-

serir a cidade de João Monle-

vade nas promoçoeS culturais

do Estado, bem como incenti-
var e apoiar de forma efetiva

a construção de um centro

cultural naquela cidade.

N9 1.685188, de autoria do

Sr. Deputado Elmiro Nascimen-

to, formulando apelo aos Srs.
Presidente da República e Mi-

nistro de Estado da Educação,
no sentido de que seja baixa-

do decreto criando a Faculda-

de de Ciências Administrati-

vas da Fundação Educacional

de Patos de Minas.

12/4/88:
N2 1.686188, de autoria do

Sr. Deputado Anderson Adauto,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta~

rio de Estado da Educação, no

sentido de que se adotem as

necessúrias providencias para

a construção de prdio prú-
prio para funcionamento da

Escola Estadual Santa Rosa,

em Iturama.

- N2 1.687188, de autoria do

Sr. Deputado Anderson Adauto,

formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DNER no sentido

de que sejam tomadas urgentes

providências para o imediato

encascalhamento da Rodovia
PR-497, no trecho compreendi-

do entre Campina Verde e itu-

rama.

N2 1.688/88, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo a esta Casa

no sentido da formuUrçio ao
colendo Congresso Nacional e

i egrégia Assembleia Nacional

Constituinte, na pessoa de
seu insigne Presidente, Depu-

tado Ulisses Guimres, de
moçao de endosso a manuteuçac

da legislaço vigente, que

assegura a	realizaçao	de

eleiçoes municipais neste

ano, confirmando a expectati-
va popular de se realizarem,

cm 15 de novembro proximo, as
eleiçes de prefeitos e ve-

readores.

N2 1.689188, de autoria do

Sr. Deputado João Rosa, for-

mulando apelo aos Srs. Gover-

nador do Estado, Secretario

de Estado dos Transportes e

Diretor-Geral do DER-MG, no
sentido de que adotem as ne-
cessarias providencias para a

construço de trecho de es-

trada, numa extenso de 32

km, ligando o Municipio de
Braspolis, no Sul de Minas,

a divisa de Sou Paulo, no Mrj-

nicipio de Campos do Jordo,
passando pelo Distrito de Lu-

minosa-NC.

N2 1.690188, de autoria do

Sr. Deputado Milton Salies,

formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DER no sentido

de que determine providncias
objetivando o envio de maqui-

nas para o patrolamento das

estradas vicinais do Munic{-

pio de Carmo da Mata.

N2 1.691188, de autoria do

Sr. Deputado Luis Gambogi,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido

de determinarem providências
objetivando o asfaltamento da
ligação no pavimentada entre

os Municipios de Comercinho e

Medina.

N2 1.692188, de autoria da

Sra. Deputada Maria Elvira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido
de que seja construída uma

estrada entre Carmo de Minas

e Freitas.

N2 1.693188, de autoria da

Sra. Deputada Maria Elvira,
formulando apelo aos Srs . Go-

vernador do Estado e Dire-

tor-Gera.i do DER, no sentido
de que sela asfaltada a es-

trada que liga Crucilndia a

Piedade dos Gerais.

N2 1.694188, de autoria cia

Sra. Deputada Maria Elvira,
formulando apelo aos Srs . Go-

vernador do Estado e Secreti-

rio de Estado da Educação, no

sentido da construço do pre-
dia da Escola Estadual Al tina

de Paulo Go ima re o - Vila Na-

ia na , em Paraca tu

N2 1.695188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Secreta-

rio de Estado da Educação e
Secretario de Estado de Obras

Públicas, no sentido de que

seja determinada a execução
das obras de construço de um

prdio prúprio para a Escola
Estadual Simão da Costa Cam-
pos, iocalizada no Distrito
de Lontra, pertencente- ao Mu-

nicipio de São João da Ponte.

N2 1.696188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-

rio de Estado da Educação e
Secretario de Estado de Obras

Públicas, no sentido de que

seja determinada a execução
das obras de reforma e am-
pliação da Escola Estadual

Antonio Soares de S, Munici-

pio de Bocaiuva, conforme a

Resoluçio	no	5.706,	de

3/10/85.

N9 1.697188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-

rio de Estado dos Transportes

e Diretor-Geral do DER-MG, no
sentido de se autorizar a am-

pliaço da estrada de Botunil-

rim ate o rio Jequitinhonha,

passando pelo Distrito de

Santa Rosa.

N2 1.698188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubin-

ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado,

Secretario de Estado dos

Transportes e Diretor-Geral
do DER, no sentido da implan-

taço de linha de onibus li-
gando Patos de Minas, Soo
Gonçalo do Abartá e Três Ma-

rias.

NP 1.699188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Riibin-

ger, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado de Es-

portes, Lazer e Turismo, no
sentido de que se proceda Í1

iluminaço, atravs do Pro-

grama de Incentivo ao Futebol

Amador, dos estdios que men-

ciona, localizados cm Patos

de Minas.

N2 1.700188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubin-

ger, formulando apelo	aos
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Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no
sentido de que	determinem
providncias visando ilumi-

naço do Estádio do Santa
Cruz Esporte Clube, em Lagoa
Formosa, atravs do Programa
de Incentivo ao Futebol Ama-
dor.

N2 1701188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e

Secretrjo de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no

sentido de serem determinadas

providencias visando ailumi-
nação do Estádio da Associa-

ço Atlética Rirense, da ci-
dade de Tiros, através do
Programa de Incentivo ao Fu-
tebol Amador.

N2 1.702188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no

sentido de que sejam tomadas
providencias visando a ilumi-
nação do Estdío do Clube A-

tltico Parana[ba, em Carmo
do Paranaiba, atravs do Pro-
grama de Incentivo ao Futebol
Amador.

N2 1.703188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no

sentido de que providenciem a
iluminação do Estádio do An-

dorinha Esporte Clube, em
Presidente Olegario, atravs
do Programa de Incentivo ao
Futebol Amador.

N2 1.704188, de autoria do

Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado de Obras

Publicas no sentido de que
sejam tomadas providencias

visando a construção de uma

ponte sobre o c6rrego Extre-
ma, na estrada municipal que
liga Bom Sucesso de Patos a
São Gonçalo do Abaet, na di-
visa dos Municipios de Patos
de Minas e São Gonçalo do
Abaete- , através do Programa
de Pontes.

N2 1.705188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado,

Secretario de Estado dos

Transportes, Diretor-Geral do
DNER, Diretor-Geral do DER e

Chefe do 62 DRF-DNER, no sen-
tido de se incluir o subtre-

cho da BR-354, compreendido

entre Patos de Minas e a
BR-262, no plano prioritrio

de obras a serem restauradas.

N2 1.706/88, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado de Obras

Publicas, no sentido de que
seja inclu{da no Programa de

Pontes, da Secretaria de O-

bras, a construção de uma

ponte sobre o c6rrego do On-
ça, ligando o Municipio de
São Gonçalo do Abaete-	loca-
lidade de Corte.

N2 1.707188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado de Obras
Publicas, no sentido de que
adotem providencias necessu-

rias, objetivando a corustru-
ço de uma ponte sobre o rio

Areado, ligando os Distritos

de Chumbo e Pindaibas, no Mu-
nicfpio de Patos de Minas.

14/4/88:

N9 1.708188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Maria Cha-
ves, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Fa-

zenda, no sentido da instala-
ço de uma pagadoria estadual
de Poços de Caldas.

N2 1.709188, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Edu-
caço, no sentido do restabe-

lecimento dos recursos e me-
renda escolar, que foram cor-
tados, para o Centro Integra-

do de Atendimento ao Menor,
em Trs Marias.

N2 1.710188, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo ao Sr.
Secretario de Estado da Saii-
de, no sentido de que sejam
adotadas providncias objeti-

vando ser firmado convnio

entre aquela Secretaria e o
Hospital Santa Terezinha, de
Mateus Leme.

N9 1.711188, de autoria
do Sr. Deputado João Bosco
Martins, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretário de Estado da Edu-
caço, no sentido de que ado-

tem providencias objetivando

a normalização da situação de

calamidade das escolas esta-

duais, ap5s o Decreto	n2
27.868/88.

N9 1.712188, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo ao Sr.
Diretor-Geral do DER no sen-
tido da construção de redutor
de velocidade no km 29 da
MG-050.

N2 1.713188, de autoria do
Sr. Deputado Kemil Kumaira,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Saiíde, no

sentido da criação de posto
de sailide, no MunicTípio de Na-
nuque.

N2 1.714188, de autoria do
Sr. Deputado Kemil Kumaira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido

da implantação do sistema de

abastecimento de agua em Vi-
las Pereira e Gabriel Passos,
de Nanuque.

N2 1.715188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Maria Pin-
to, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Minis-
tro do Exército, no sentido

de que reconsiderem a decisão
de mandar desativar o Colgio
Militar de Belo Horizonte.

N2 1.716188, de autoria do
Sr. Deputado Cluber Carnei-
ro, formulando apelo aos Srs.

Presidente da COPASA, Diretor

da CODEVASF e Superintendente
da SUDENE, no sentido de que
determinem providencias obje-
tivando a soluço do problema

de água potável da cidade de
Monte Azul.

N2 1.717188, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helve-
cio, formulando apelo ao Sr.
Diretor-Geral do DER no sen-
tido do asfaltamento da es-

trada que liga a cidade de

Palma a divisa do Estado do
Rio de Janeiro.

N2 1.718188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido
da implantação de um P610
Carboquimico no Municipio de
Uberindja.

N2 1.719188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

da concessio dos beneficios
da Lei Federal nQ 7.418, de

16 de dezembro de 1985, aos

servidores puíblicos esta-
duais.

N9 1.720188, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Rezende,
formulando apelo ao Sr. Se-

cretario de Estado da Fazenda

no sentido da incorporação da

correço monetaria a quais-
quer ressarcimentos e devolu-

ço de taxas de 6rgos puíbli-
cos a contribuintes flsicos
ou juridicos.

N2 1.721188, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Rezende,
formulando apelo ao Sr. Se-

cretrjo de Estado da Educa-
çao no sentido da regulariza-

ção de Lei e Decretos que

menciona, atinentes ao quadro
de pessoal das unidades esco-
lares.

N9 1.722188, de autoria do
Sr. Deputado Nelinho Rezende,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado para que
determine estudos objetivando

a reformulação da Secretaria

de Estado de Esportes, Lazer

e Turismo, no sentido de que
se separem as atividades do
desporto mineiro que nela

atualmente so desenvolvidas.

N2 1.723188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no

Sentido de que adotem provi-
dencias objetivando a iluml-

naçao do Estádio do Ouro Ver-
de Esporte Clube, de Arapuã.

N9 1 .724188, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo	aos

Srs. Governador do Estado,

Ministro dos Transportes, Di-
retor-Geral do DER e Chefe do

62 DRF-DNER, no sentido da

incluso da BR-365 no plano
prioritrio de obras a serem
restauradas.

N2 1.725188, de autoria do
Sr. Deputado Jamili Jiínior,
formulando apelo aos Srs.

Presidente da Repuiblica, Pre-
sidente do BNDES e a Comisso
Interministerial de Privati-

zaço de Estatais - CIPE, no

sentido da participação de

trabalhadores no processo de

privatizaço da USIMEC e per-
manncia desta empresa	em
Ipat inga.

N2 1.726/88, de autoria do
Sr. Deputado João Pedro Gus-
tin, formulando apelo ao Sr.
Ministro dos Transportes no
sentido da inclusão da cidade
de IJberindia no projeto de
construção da ferrovia Les-
te-Oeste.

15/4/88:

N2 1.727188, de autoria do
Sr. Deputado Sérgio Emilio,
formulando apelo ao Sr. Se-

cretario de Estado da Educa-

ção no sentido de modificar o
artigo 5 da 1 Instrução
Normativa - nU 01/88-MG, de
19/3/88.

N9 1.728188, de autoria de
Sr. Deputado Delfim Ribeiro,
formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente do Conselho Estadual
de Educação no sentido de im-

pedir a construção da nova
sede da Escola Estadual Cel.
Ribeiro dos Reis, na urea de

esportes pertencente a Escola

Estadual Capito Ovidío Lima,
de Pirapetinga.

N2 1.729/88, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Pa-
trus, formulando apelo aos

Srs. Ministro dos Transportes
e Diretor-Geral do DNER, no

sentido da continuação das o-
bras na BR-040, no trecho
compreendido entre Ressaqui-
nha e Santos Dumont.

22/4/88:

N2 1.740188, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,
formulando apelo aos Srs. Mi-
nistro da Previdncia e As-
sistncia Social e Superin-
tendente do instituto de Ad-

ministração Financeira da

Previdncia e Assistncia So-
cial - TAPAS, no sentido de

se conceder anistia geral às
microempresas pelos débitos

contraidos junto aquele 6r-

go, em periodo anterior ao
da	vigncia	da	Lei	nU
9.065/85.

N2 1.141/88, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,
formulando apelo aos Srs.

Presidente da Repuiblica e Mi-
nistro da Prevjdncja e As-
sistncia Social, no sentido
de determinarem as providn-

cias necessuirias para que se

proceda ao reexame do benefi-
cio concedido as microempre-

sas no campo previdenciuirio,
e sua eventual redução, na

forma do que dispõe a Lei n2
7.256, de 27,/11/84.

N2 1.742188, de autoria do
Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado para que

seja firmado convnio entre o
Estado de Minas Gerais, atra-

vs da Secretaria da Sauide, e
a Prefeitura Municipal de
Ponte Nova, visando ao abas-
tecimento de água no Distrito
de Rosario do Pontal.

N2 1.743188, de autoria dc
Sr. Deputado Domingos Lanna,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido
da realização de um convnio

entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria

de Estado da Saude, e a Pre-
feitura Municipal de Ponte
Nova, com o objetivo de me-
lhorar o serviço de abasteci-

mento de água no Distrito de
Orat6rios.

N2 1.744188, de autoria do
Sr. Deputado Elmiro Nascimen-
to, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido

de que determinem providn-
cias objetivando o recapea-

mento das Rodovias MGs 230 e
187, no trecho compreendido
entre as BRs 365 e 262.

N2 1.745188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Belato,

formulando apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado no sentido
de que determine urgentes es-
tudos com vistas adestinaçao
de um terreno nesta Capital,
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Associação Beneficente dos

Membros das Igrejas Evangli-

cas Assembleia de Deus, onde

será contruida a sua sede

prápria.

N9 1.746188, de autoria

dos Srs. Deputados João Pinto

Ribeiro, Serafim Codinho,

Carlos Pereira, Jose Laviola,

Aloisio Garcia, Ferraz Cal-

das, Ronaldo VasconcellOs,

Armando Costa, Bernardo Ru-
binger, Josá Renato, Bonifá-

cio Mourão, Ninico Resende,

Geraldo Rezende, Kemil Kumai-

ra, Saint'Clair Souto, Maria

Elvira, Luis Cambogi, Jose

Maria Chaves, Paulo Petter-
sen, Felipe Nri e Paulo Pe-

reira, formulando apelo a es-
ta Casa no sentido de serem

feitas gestães junto ao Sr.
Governador do Estado para que

interceda junto ao Presidente
do Banco Central do Brasil
visando à realização do ter-
ceiro leilão para conversao

da divida externa brasileira

em investimentos, em Belo Ho-

rizonte.

N2 1.747188, de autoria do

Sr. Deputado José Duarte,
formulando apelo aos Srs.

Presidente da Republica e Mi-

nistro da Fazenda, no sentido

de determinarem providãnciaS

objetivando um estudo sobre a
revisão das normas discipli-
nadoras dos encargos monetá-

rios dos contratos de finan-
ciamento celebrados entre os

segmentos dos produtores de
Minas Gerais e as institui-

ções financeiras publicas e

particulares.

N2 1.748188, de autoria do

Sr. Deputado José Maria Cha-

ves, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral do DER, no sen-

tido de que, no trecho da
BR-459 que liga o Bairro Par-
que dos Pinheiros ao trevo do

Carretão, em Poços de Caldas,

sejam feitas obras de acosta-

mento e lama asfáltica.

Nq 1.749188, de autoria do

Sr. Deputado José Maria Cha-

ves, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral do DER, no sen-
tido de que determinem provi-

dencias visando ao asfalta-
mento do acesso do km 4, que

liga Santa Rita de Caldas à
BR-459.

N2 1.750188, de autoria do

Sr. Deputado Armando Costa,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secretá-

rio de Estado dos Transportes

e Diretor-Geral do DER, no
sentido de que adotem provi-

dencias para a construção de

uma ponte sobre o rio Paraca-

tu, na Rodovia MG-161, que

liga os Municípios de Buriti-

zeiros e São Romão, neste Es-

tado.

N2 1.751188, de autoria do

Sr. Deputado Armando Costa,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secretá-

rio de Estado dos Transpor-

tes, Secretário de Estado de
Assuntos Municipais e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido

de pavimentar o trecho da es-

trada que liga Brasilia de

Minas a São Romão, passando

por Unai, numa extensão de 80

km.

N2 1.752188, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Mar-

tins, formulando apelo ao IE-

PHA-MC no sentido de ser pro-
videnciada a restauração da

Igreja Santo Antânio de Clau-

ra, localizada no Município

de Ouro Preto.

N9 1.753188, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Mar-

tins, formulando apelo ao Sr.

Secretário de Estado de Ciân-

cias, Tecnologia e Meio Am-
biente, no sentido de que se

crie um grupo de trabalho e
um plano para recuperação
imediata do rio São Francis-

co.

N9 1.754188, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Valen-

te, formulando apelo ao Sr.
Secretário de Estado da Segu-

rança Publica, reiterando as
denuncias contidas no Reque-

rimento de n2 940/87, de

23/9/87, no sentido de que os
depoimentos sejam feitos na

presença dos advogados do
Sindicato e da Bancada do
Partido dos Trabalhadores.

N2 1.755188, de autoria do

Sr. Deputado Luis Gambogi,
formulando apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado no sentido

de determinar providncias
quanto ao envio a esta Casa
de mensagem contendo projeto
de lei visando suprimir o

item IV do artigo 20 da Lei
n9 9.381, de 18/12/86.

N2 1.756188, de autoria do

Sr. Deputado Luís Gambogi,
formulando apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado no sentido

de que envie a esta Casa pro-
jeto de lei que objetive a-

crescentar ao artigo 45 da

Lei nQ 7.109, de 13/10/77, o
parágrafo que menciona.

N 1.757188, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins,

formulando apelo ao Sr. Co-
mandante do 79 Batalhão da

Policia Militar de Bom Despa-

cho, no sentido de ser conce-

dido o aumento do efetivo po-
licial do destacamento de No-

va Serrana, neste Estado.

N2 1.758188, de autoria do

Sr. Deputad6 Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido

de se recuperar, atravás de

encascalhamento, a estrada
que liga a BR-122 ao rio Ver-

de Grande, no Município de

Capitão Eneas.

N2 1.759188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado, no senti-
do de que determine providãn-

cias objetivando a instalação
de rede de energia elátrica
no povoado de Cabra, no Muni-

cípio de Cristália.

149 1.760188, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Pa-

trus, formulando apelã no
sentido de ser consignada nos

anais da Casa a expressão de
repulsa deste Parlamento pe-

las declaraçães do escritor
Josuá Montello, segundo as
quais o ex-Presidente Jusce-

lino Kubitschek teria pensado
em suicídio, diante das per-

seguiçães que vinha sofrendo

em 1965.

26/4/88:
N2 1.761188, de autoria do

Sr. Deputado Elmiro Nascimen-

to, formulando apelo ao Sr.
Secretário de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, para

que seja destinada uma verba
especial à União dos Estudan-
tes Patenses - UEP, corres-

pondente a 1% do valor esta-

belecido pelo	Decreto	n2

28.024, de 22/4/88, a ser a-

plicado na realização da 139
Olimpíada Estudantil Patense.

N2 1.762188, de autoria do

Sr. Deputado Jose Maria Pin-

to, formulando apelo aos Srs.

Governador do Estado e Secre-

tário de Estado da Segurança
Pública, no sentido de que

tomem as providáncias cabí-

veis para que ao preso, ainda

na fase policial para apura-
ção do ilícito penal, seja
garantido o direito de ser
assistido, quando solicitar,

por defensor publico, em es-
quema de plantão permanente

da DefenSoria Publica do Es-
tado, assim como o de se co-
municar com pessoa de sua fa-

mília ou com outra qualquer,

por ele indicada.

N2 1.763188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secretá-

rio de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Se-

cretário de Estado de Obras

Publicas, no sentido de se

viabilizar a construção de
barragem no vale do rio Verde
Grande, no Município de Mon-

tes Claros.

N9 1.764188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido

de se viabilizar a construçao

da Estrada da Produç ão , li-

gando Montes Claros ao Dis-

trito de Jaiba.

N2 1.765188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido

de se recuperar, atravás de
encascalhamento, a estrada

que liga o Município de Var-

zelandia ao Distrito de Ver-
delãndia.

N2 1.766188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido
de se recuperar, atravás de
encascalhamento, a estrada

que liga os Municípios de

Gro-Mogol e Virgem da Lapa.

N2 1.767188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido
da encampação pelo DER da es-

trada que liga o Município de

Espinosa ao Distrito de Ma-

tias Cardoso, passando pelo
Distrito de Gado Bravo.

N2 1.768188, de autoria do

Sr. Deputado Jose Belato,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido

de que sejam tomadas medidas
visando à construçao de uni

trevo na Rodovia BR-265, na
entrada para o Municlpio de

Nepomuceno.

149 1.769188, de autoria do

Sr. Deputado Jorge Hannas,
formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado no sentido

de que. encaminhe a esta Casa
mensagem capeando projeto de

lei que introduza dispositivo

na Lei n9 9.381, de 18/12/86,

que institui o quadro de pes-
soal das unidades estaduais

de ensino e dá outras provi-
dncias, permitindo a reopção

pelo Quadro do Magistário de

todos os servidores que opta-

ram pelo Quadro Permanente,

na forma do Decreto n9
26.515/87, desde que se mani-

festem.

N2 1.770188, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DER no sentido

de que tome providncias
quanto ao descaso verificado

no atendimento aos passagei-
ros do Município de Varzelãn-

dia, solicitando-se a apura-

ção do fato.

N9 1.771188, de autoria do

Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido
de que seja providenciada a

pavimentação asfáltica do
trecho que liga Trs Corações

ao Sanatório Santa Fá, numa

extensao de 4 km, passando em

frente ao armazám da CASEMG.

N2 1.772188, de autoria do

Sr. Deputado Jaime Martins,

formulando apelo aos Srs. Se-
cretário de Estado da Segu-

rança Publica e ao Comandante

do 79 Batalhão da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais, no
sentido de que seja destinada
uma viatura especial para o

destacamento de Nova Serrana.

N9 1.773188, de autoria do

Sr. Deputado Sebastião Relve-

cio, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e

Diretor-Geral do DER, no sen-
tido de ultimarem esforços
visando ao asfaltamento de

trecho de estrada que liga
Monte Verde, pertencente ao

Município de Juiz de Fora, a

Fortaleza, Município de Bel-

miro Braga, numa extensão de

10 km.

N9 1.774188, de autoria do

Sr. Deputado Eduardo Ottoni,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secretá-

rio de Estado da Fazenda, no
sentido de que deteminem pro-
videncias urgentes objetivan-
do a alteração dos artigos 19

da LeinQ 9.065, de 2/2/85, e
29, 1, do Decreto nQ 25.950,
de 16/7/86, adequando-os à
modificação introduzida pelo

artigo 19 da Lei Complementar

Federal n9 57, de 18/12/87,
e, ainda, no da revogação da
parte (inconstitucional) dos
dispositivos legais supraci-

tados que veda a isenção do

1CM dos produtos a serem re-
metidos para outros Estados

da Federação.

N2 1.775188, de autoria do

Sr. Deputado Armando Costa,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, no sentido
de que seja instalado o sis-

tema de comunicação DDD no

Município de São Romão.

N2 1.776188, de autoria do

Sr. Deputado Armando Costa,

no sentido de que empreenda

gestão junto aos Srs. Presi-

dente da Republica, Ministro
do Interior e Superintendente

da SUDENE, objetivando in-

cluir o Município de São Ro-

mã0 na área mineira da SUDE-

NE.

N2 1.777188, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Valen-

te, formulando apelo ao Sr.

Governador do Estado no sen-
tido de que determire provi-
dencias para a criação do

Parque Estadual da Serra do

1



Brigadeiro, de interesse dos

Municipios de Abre Campo, Ma-
tipo, Raul Soares, Muria,

Sericita, Araponga, Carangola

e Viçosa.

27/4/88:

N2 1.778188, de autoria do
Sr. Deputado J00 Rosco Mar-

tins, formulando apelo aos

Srs. Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Minis-

tro das Minas e Energia, Go-
vernador do Estado de Minas

Gerais, Presidente do Conse-

lho Nacional do	Petrúleo,

Prefeito Municipal de Belo

Horizonte e Presidente	do

Sindicato de Empresas de
Transportes Coletivos, para

que providenciem medidas vi-
sando ao barateamento do pre-

ço das passagens de transpor-

te coletivo.

N2 1.779188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs.

Presidente da Republica e Mi-
nistro de Estado da Educação,

no sentido de que seja deter-

minado o repasse imediato da
QUESE - Quota Estadual de Sa-

lrio-Educaço, para o Estado
de Minas Gerais.

N9 1.780188, de autoria do

Sr. Deputado Milton Cruz,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Comandan-

te da Policia Militar de Mi-
nas Gerais e Secretario de

Estado da Segurança Pública,

no sentido da instalação de
postos policiais nos bairros

periféricos e nas saldas da

cidade de Montes Claros, bem

como uma reestruturaçao e

maior apoio ao Comissariado

de Menores local.

NP 1.781188, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães

Alves, formulando apelo ao

Sr. Secretario de Estado da
Educação no sentido de se de-

terminar o imediato inicio

das obras de construção do

prédio da Escola	Estadual

Professora Marciana Maga-

lhães, no Bairro Gabiroba, em

Itabira, conforme já havia

solicitado atravs do Reque-

rimento n2 814/87, apresenta-
do em 26/8/27.

N2 1.782188, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães
Alves, formulando apelo ao

Sr. Presidente da Legião Bra-
sileira de Assitncia e a Su-

perintendente Estadual, no
sentido de se proceder a ins-

talaço de um posto da LBA no

Município de Itabira.

N2 1.783188, de autoria do
Sr. Deputado Antnio Genaro,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, SecretaT-

rio de Estado da Educação e
Secretario de Estado de Obras

Públicas, no sentido de que
adotemprovidncias necessaT-

rias àexecução de reformas
de banheiro reparos na rede

elétrica e construção de mais
2 salas de aula na E.E. Fe-

lisberto Alves Carrijo, de

Uberindia.

N2 1.784188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-

rio de. Estado de Esportes,

Lazer e Turismo, no sentido
de que se determinem provi-

dncias para a iluminação da

quadra do Centro de Saúde de

IJberlindia.

142 1.785188, de autoria da
Sra. Deputada Sandra Star-

ling, formulando apelo a esta

Casa, no sentido da inserção
nos anais da Assembleia, do

documento elaborado pelo Con-

selho Nacional dos Direitos
da Mulher, sob titulo Filho

naTo aT s6 da maTe", de abril de
1988, como manifesto em defe-

sa da licença-maternidade de

120 dias, da licen-

ça-paternidade e do direito aT

creche.

28/4/88:
N2 1.786188, de autoria do

Sr. Deputado José Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi-

nistro de Estado das Comuni-
caçes, Governador do Estado

e Presidente da TELEMIG, no

sentido de ser verificada a

possibilidade de instalação
de um terminal telef6nico

(PS) na localidade de RURAL-

MINAS II, no Nuniclpio de

João Pinheiro.

N2 1.787188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi-

nistro de Estado das Comuni-
caçes, Governador do Estado
e Presidente da TELEMIG, no
sentido de ser verificada a

possibilidade da instalação
de um terminal telef6nico
(PS) na localidade de Brejo

ou na comunidade de Santa Ma-
ria, no Município de Lassan-

ce.

N2 1.788188, de autoria do
Sr. Deputado Jose Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi-

nistro de Estado das Comuni-

cações, Governador do Estado
e Presidente da TELEM1G, no

sentido de ser verificada a

possibilidade da instalação
de um terminal telef6nico
(PS) na localidade de RURAL-

MINAS 1, no Município de João

Pinheiro.

N2 1.789188, de autoria do
Sr. Deputado José Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi-

nistro de Estado das Comuni-
caçes, Governador do Estado
e Presidente da TELEMIG, no

sentido de ser verificada a

possibilidade da instalação
de um terminal telef6nico
(PS) no Distrito de Barjao,

no Município de São Gonçalo

do Abaete.

N2 1.790/88, de autoria do
Sr. Deputado José Renato,
formulando apelo aos Srs. Mi-
nistro de Estado das Comuni-
caçes, Governador do Estado

e Presidente da TELEM1G, no
sentido de ser verificada a

possibilidade da instalação
de um terminal telef6nico
(PS) na localidade de Caatin-

ga, no Município de João Pi-

nheiro.

N2 1.791188, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Fernando,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-

rio de Estado da Saúde, no
sentido da construção de uni

posto de saúde na cidade de

Vila Matias.

N2 1.792188, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Fernando,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-

rio de Estado da Saúde, no
sentido da construção de um
novo posto de saúde na cidade

de São Geraldo da Piedade.

29/4/88:
N2 1.793188, de autoria do

Sr. Deputado Wellington de

Castro, formulando apelo ao
Sr. Presidente da República

para que, juntamente com o

General-de-Exercito, Le6nidas

pires Gonçalves, determine
urgentes providncias no sen-

tido de se impedir o fecha-

mento do Colégio Militar de
Minas Gerais.

N2 1.794188, de autoria do
Sr. Deputado Geraldo Rezende,

formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente da COPASA no sentido

de que seja assinado ConvaTnio

de concessão, aquela Compa-
nhia, dos serviços urbanos de

esgotos sanitaTrios da cidade

de Iturama, no TriaTng ulo Mi-

neiro.

N2 1.795188, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Fernando,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-

,rio de Estado da Saúde, no
lsentido de que sejam tomadas

providencias objetivando a
reforma e ampliação do posto

de saúde da cidade de São

João do Oriente, implantan-

do-se nessa unidade o serviço

odontol6gico.

REQUERIMENTOS s/ N9

5/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando

a convocação de reuniaTo espe-

cial para comemorar os oiten-
ta anos do Instituto Histúri-

co e Geográfico de Minas Ge-

rais.

o De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando

a indicação de uma comissao
pluripartidaTria para repre-
sentar a Assembleia Legisla-
tiva do Estado de Minas Ge-

rais nas homenagens a serem
prestadas ao Deputado Nelinho

Rezende, ao tempo de sua des-

pedida do gramado.

De autoria do Sr. Deputado

João Bosco Martins, solici-

tando a inserção em ata de

Voto de congratulações com o
Assessor de Imprensa e Rela-
çoes Públicas do Governo de
Minas Gerais, jornalista Car-
los Lindemberg, pela indica-

çao do radialista Miguel As-
sad de Almeida para ocupar O

cargo de Superintendente da

ri
	Radio InconfidaTncia.

6/4/88:

De autoria do Sr. Deputado

Jose Belato, solicitando a -

inserçaTo em ata de voto de
congratulações com a comuni-

dade de Poço Fundo, pelo ani-

versario de fundação da cida-

de, comemorado festivamente
no último dia 2 de abril.

De autoria da Sra. Deputa-

da Maria Elvira, solicitando

a inserçaTo em ata de voto de
louvor pela reconduçaTo dos
membros do Conselho de Cura-

dores da Fundação Hilton Ro-

cha.

De autoria da Sra. Deputa-

da Maria Elvira, sdlícitando

a inserção em ata de voto de

louvor aT Associação Comercial

de Minas pela criaçaTo da Co-

missão de Micro, Pequena e

Média Empresa.

De autoria da Sra. Deputa-

da Maria Elvira, solicitando

a inserção em ata de voto de

louvor aT Vice-Governadora do

Estado de Minas Gerais, pela

sua iniciativa de criação de
centros comunitaTrios infan-

tis.

De autoria da Sra. Deputa-

da Maria Elvira, solicitando

a inserção em ata de voto de

louvor aT Associação Comercial

de Minas pela criação da Co-

missão de Educação.

8/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, solicitando

seja convocada para o prúximo
dia 30 de abril, uma reuniaTo
especial em homenagem aos 76
anos de fundação do América

Futebol Clube.

De autoria do Sr. Deputado

Aloisio Carda, solicitando a

inserção em ata de voto de
congratulações com o Secreta-

rio de Estado do Planejamento

e com o Banco de Desenvolvi-
mento do Estado de Minas Ge-

rais, pelos estudos e traba-

lhos que foram desenvolvidos
ao ensejo da realização de

seminaTrio e reuni6es de tra-

balho com a MissaTo Comercial

Japonesa, visando incrementar

os investimentos daquele país

em Minas Gerais.

De autoria do Sr. Deputado

Carlos Pereira, solicitando a

inserção em ata de voto de
profundo pesar pelo acidente

ocorrido no dia 4/4/88, en-
volvendo o 6nibus que trafe-
gava no sentido Montes Claros
- Belo Horizonte e que viti-
mou 69 pessoas.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a

inserção em ata de voto de

congratulações com a Prof

Maria Beatriz Amaral de Oli-
veira, pelos relevantes ser-

viços que pestou em 13 anos

de exercício efetivo no car-

go de Diretora da Escola Es-

tadual Nossa Senhora do Sa-

grado CoraçaTo, em total dedi-
caçaTo a coletividade escolar

do Bairro saTo JoaTo de Deus,

em Divin6polis.

De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitando a
inserção em1 ata de voto de
congratulações com a Academia

Municipalista de Letras de

Minas Gerais pela comemoraçaTo

do seu 259 aniversario de

profícua existaTncia.

De autoria do Sr. Deputado

Dirceu Pereira, solicitando

seja instaurada uma Comissão

Parlamentar de InquaTrito -
CP1, nesta Casa, visando a

apurar as denúncias feitas
pelo Presidente da Associação

Nacional de Policia Rodovia-

ria Federal contra o Departa-

mento Nacional de Estradas e

Rodagem - DNER, acusando

aquele 6rgaTo de responsaTvel
pelo assustador número de

acidentes verificados nas es-
tradas de Minas Gerais, e re-

latando casos de corrupção de
patrulheiros da Policia Rodo-
viaTria Federal, conforme ma-

teria publicada no "Estado de
Minas" de 6/4/88e depoimento

no programa da TV	Minas,

"Testemunha	Ocular",	de

7/4/88.

12/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jorge Hannas, solicitando a

inserção em ata de voto de

pesar pelo falecimento do Dr.

José	Fernandes	Rodrigues,

ocorrido em Nanhuaçu,

ex-Vereador aT CaTmara Munici-

pal daquela cidade.

De autoria cio Sr. Deputado

Aloisio Garcia, solicitando a

inserçaTo em ata de voto de
pesar pelo falecimento do
Sr. Jose Carlos Avelar, Pre-



feito de Santo Antonio do Am-
paro, ocorrido naquela cida-
de.

De autoria de Sr. Deputado
Silvio Mitre, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulaç5es aOrganização
Mundial de Saude pelo trans-
curso do quadragusimo aniver-
srio de sua fundação e pela
comemoraço do Dia Mundial da
Saude, ocorrido a 7 de abril,
e do 12 Dia Mundial sem Fumo.

De autoria do Sr. Deputado
Saint'Clajr Souto, solicitan-
do a suspensão das atividades
legislativas e administrati-
vas da Casa no dia 18 do cor-
rente, em antecipaço ao Dia
de Tiradentes, em que se co-
memora a Inconfjdncia Minei-
ra.

De autoria do Sr. Deputado
Ademir Lucas, solicitando a
destinaçao da ld parte da or-
dem do dia de 20 de abril do
corrente para homenagear a
mem5ria do imortal Presidente
e Estadista Tancredo Neves,
na passagem do 32 ano de sua
morte.

De autoria do Sr. Deputado
Raul Messias, solicitando a
constituição de comissão de
representação para, oportuna-
mente, em nome da Assemblia
Legislativa de Minas Gerais,
estar presente aposse de Dom
Luciano Mendes de Almeida, em
Mariana.

De autoria do Sr. Deputado
Raul Messias, solicitando a
inserço em ata de voto de
congratulações com Dom Lucia -
no Mendes de Almeida, pela
sua nomeaço como Arcebispo
de Mariana.

14/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Eduardo Ottoni, solicitando a
inserço em ata de voto de
congratulações com o Dr. Ru-
bens Vicente de Luca,pelo tí-
tulo de "Murito Industrial",
pela FIEMG.

De autoria do Sr. Deputado
Milton Cruz, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulações com a TV Mon-
tes Claros pelo transcurso do
19 ano de convnjo de re-
transmisso de programa da

Rede Globo de Televiso para
varias cidades do Norte de
Minas.

De autoria do Sr. Deputado
Luiz Vicente, solicitando a
constituiço de uma CPI para
no prazo de 120 dias apurar
ir regularidades na CEMIG.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitan-
do a inserção em ata de voto
de repudio ao Banco do Bra-
sil, na pessoa de seu Presi-
dente, pela demisso de fun-
cionrios daquele estabeleci-
mento.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitan-
do a inserção em ata de voto
de louvor aAssemblia Legis-
lativa do Estado do Rio Gran-
de do Sul, pelo manifesto dos
deputados "Pr6-Elejç5es Dire-
tas / 88 11 .

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitan-
do a inserção em ata de voto
de louvor aCmara Municipal
de Ouro Preto, por sua mani-
festaço contraria a qualquer
prorrogaço de mandato de
prefeitos e vereadores.

De autoria do Sr. Deputado
Jose Duarte, solicitando a
inserção em ata de moção de
apoio aComisso Parlamentar
de Inquérito da Corrupção,
ora em andamento no Senado
Federal, que apura possíveis
irregularidades ria Adminis-
tração Federal.

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Gibrani, solicitando a
inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Sr.
Jose Carlos Avelar, Prefeito
de Santo Antonio do Amparo
(proposição ldntíca	apre-
sentada anteriormente	pelo
Deputado Alo{sio Garcia).

15/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Patrus, solicitando
a inserço em ata de voto de
pesar pelo falecimento do
Cel. PM, ex-Chefe do Gabinete
Militar do Governo, José Luiz
de Castro, ocorrido no Rio de
Janeiro, em 31/12/87.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Patrus, solicitando

o desarqufvament0 do processo
de emancipaço do Distrito de
Curimatai, pertencente ao Mu-
nicípio de Buenpoljs.

De autoria do Sr. Deputado
Felipe Neri, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulações com o jornal
"A Folha da Mata", de Viçosa,
pela tiragem de sua milusirna
edíço.

22/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Aloisio Garcia, solicitando
seja designada uma reunio
especial para homenagear a
Escola Superior de Agronomia
de Lavras - ESAL, pelo trans-
curso do seu 802 aniversario.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a
inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Dr.
Jose-os Ribeiro de Meio Paiva,
ex-Vice-prefeito de Abaetu,
ocorrido naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Delfim Ribeiro, solicitando
seja marcada uma reuniao es-
pecial para que o Poder Le-
gislativo registre e discuta
com as lideranças do movimen-
to negro de Minas o Centen-
rio da Abolição.

De autoria do Sr. Deputado
Irani Barbosa, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulações ao Dr. José
Maria de Paula, Inspetor da
Delegacia de Furtos e Roubos
de Belo Horizonte, por seu
excelente trabalho naquela
Delegacia.

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de
profundo pesar pelo faleci-
mento do Dr. Jose-os Ribeiro de
Paiva, ex-Vice-prefeito de
Abaete, ocorrido naquela ci-
dade (proposição idntíca
apresentada	pelo	Deputado
Jaime Martins).

De autoria do Sr. Deputado
Paulo Pereira, solicitando a
ínserço em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Dr.
Otacilio	Mundim,	ocorrido
nesta cidade.	

q

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a

inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Sr.
Gentil Toledo Pereira,
ex-Prefeito Municipal de Bae-
pendi, ocorrido naquela cida-
de.

De autoria do Sr. Deputado
Camilo Machado, solicitando a
inserço em ata de voto de
congratulaçes com o Sr. Jos
Maria Rocha, Prefeito Munici -
pal de Rio Paranaíba, em vir-
tude do importante trabalho
que vem realizando.

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, solicitando a
inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do Sr.
Joaquim Maurício de Azevedo
Bahia, Prefeito de Janauiba,
ocorrido nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Roberto Luiz Soares, solici-
tando o de sarquivamento do
Projeto de Lei n2 135/83, que
declara de utilidade publica
a Associaço Rural de Assis-
tncja aInfância, com sede
na cidade de Berilo.

De autoria do Sr. Deputado
Luís Gambogi, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulações com o INAMPS
pela publicação da Resoluço
n2 7, que implanta a pratica
do termalismo ou crenoterapia
nos serviços publicas mdi-
CO-assistenciais

De autoria do Sr. Deputadovi
tor Penido, solicitando a

Ínserço em ata de voto de
congratulações com o Sr. Gas-
tao Metilio, Prefeito Munici-
pal de Itabjrito, pela nota-
bilidade e dinamismo com que
tem chefiado o Executivo da-
quele Município.

De autoria do Sr. Deputado
Nilni.rjo Miranda, solicitando
a inserção em ata da manifes-
taço de repudio aplicação
Indiscriminada dos Decretos
ti9s 95.682, 95.683 e 95.684,
bem como dos Decretos Leisfls 2.423, 2.424 e 2.425, to-
dos editados pelo Governo Fe-
deral, que implicam canse-
quencja5 nefastas para O en-
sino, a pesquisa, a extensao
e a as sistflcja aos estudan-
tes nas instituiç5es brasi-
leiras de ensino superior e,
em fOSSO Caso particular, na

Universidade Federal de Viço-
sa.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a
inserção em ata de voto de
congratulações com o jornal
"Folha da Mata", pela comemo-
ração do lançamento de sua
milésima ediço.

De autoria do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando a
inserçao em ata de voto de a-
plauso com o engenheiro
Eduardo Lopes Tomich pela sua
posse, hoje, como Presidente
da Associação dos Engenheiros
do DER-MG - ASSENDER.

De autoria do Sr. Deputado
Cluber Carneiro, solicitando
a inserço em ata de voto de
profundo pesar pelo faleci-
mento do Dr. Cassiano Alves
de Oliveira, líder político
de Brasília de Minas, ocorri-
do naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado
Agostinho Valente, solicitan-
do a incluso em ordem do dia
do Projeto de Resolução nO
538/87, que aprova o Relato-
rio da Comissão Parlamentar
de Inquérito Destinada a Apu-
rar a Desativaço Total ou
Parcial de Atividades Exerci-
das por Empresas do Estado em
Concorrncja ou Paralelismo
com a Iniciativa Privada e
seus Reflexos sobre seus Ser-
vidores.

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani, solicitando
a inserção em ata de voto de
congratulações com o Sr. Jogo
Alves da Silva, por sua elei-
ço para Presidente do Jockey
Club de Minas Gerais, trinio
1988/1991.

De autoria do Sr. Deputado
Sérgio Emilio, solicitando a
inserço em ata de voto de
congratulaçes com o Deputado
Geraldo da Costa Pereira, por
seu desempenho no epis6dio do
levante de presas na Peniten-
ciria de Neves.

28/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

José Laviola, solicitando a
inclusão em,ordem do dia do
Projeto de Lei nO 523/87, de
sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Jose Laviola, solicitando a
incluso em ordem do dia do
Projeto de Lei nO 524/87, de
Sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, solicitando a
inserço em ata de voto de
congratu1açg com o povo de
Baependj, pelo aniversario de
emancipação políti-
co-administrativa daquela ci-
dade, a ser comemorado no dia
2 de maio.

29/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, solicitao a
inserço em ata de voto de
congratulações com as autori-
dades, com a popu1aço de Ri-
beirão Vermelho e com o Supe-
rintendente Regional da Rede
Ferroviária Federal, pela en-
tusjstica comemoração dos

100 anos de existncia da es-
taço ferrovíria daquela ci-
dade.

COMUNICAÇÕES

5/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Jaime Martins, registrando o
falecimento do Sr. Ant5nio
Daldegam, ocorrido em Divino-
Polis.

De autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani, registrando
o falecimento do Sr. (,,1n'-

26/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Armando Costa,	Solicitando
que o Projeto de Lei n2
768/88, do Sr. Governador do
Estado, que dispõe sobre o
reajustamento dos valores dos
simbolos, dos níveis de ven-
cimentos e dos proventos do
pessoal civil do Poder Execu-
tivo e da outras providn-
cías, seja apreciado em reu-
nio conjunta das Comiss6es
de Justiça, de Serviço Publi-
co e de Finanças, as quais
foi distribuído.

27/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Bernardo Rubinger, solicitan-
do a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento do
Dr. Otacílio Mundin, ocorrido
nesta	Capital	(proposiço
idntica	apresentada ante-
riormente pelo Deputado Paulo
Pereira).



23

Minas Gerais, que	concede	Federal, termo aditivo	ao
aposentadoria	ao	Bacharel	convnio firmado com o extin-
Moacyr Bressane dos Santos,	to BNH (Projeto de Resolução
no cargo de Procurador do Es-	n2 564187, de autoria da Co-
tado junto ao Tribunal de	missão de Justiça).
Contas do Estado (Projeto de
Resolução n9 251187, de auto-	N2 4.427, que aprova o
ria da Comissão de Justiça,	Convnio celebrado entre o
ex-Projeto de Resolução n2	Estado de Minas Gerais, atra-
2.710186, desarquivado a pé-	vs da Secretaria de Estado
dido do Sr. Deputado Carlos	de Agricultura e Pecuária, e
Pereira).	 a Associação dos	Pequenos

Produtores Rurais de Braz Pi-
N2 4.421, que aprova o ato

do Governador do Estado de
Minas Gerais, que concede
aposentadoria a Maria Alice
de Rezende Costa, no cargo de
Professor 1, Nível 1, Grau C,
junto ao Tribunal de Contas
do Estado (Projeto de Resolu-
ção n2 418187, de autoria da
Comissão de Justiça).

o

1

Guerra Peixe, ocorrido na ci-
dade de Juiz de Fora.

De autoria do Sr. Deputado
Carlos Pereira, registrando o
falecimento do empresrio
Niulson Crispim Costa e de
sua esposa, Denise Carneiro
Crispim, ocorrido em Montes
Claros.

8/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Vitor Penido, registrando o
falecimento do Sr. Erostides
Guglielmeili, ocorrido nesta
Capital.

De autoria do Sr. Deputado
Milton Salies, registrando o
falecimento do Sr. Joaquim
José Mota, ocorrido em Belo
Horizonte.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, registrando o
falecimento do Sr. Jose Lima
Filho, ocorrido no Municipio
de Xinguaia - PA.

12/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Ferraz Caldas, registrando o
falecimento do Sr. Orney Nu-
nes, ocorrido em Belo Hori-
zonte, sendo o seu sepulta-
mento em Aiuruoca.

De autoria do Sr. Deputado
Jorge Hannas, registrando o
falecimento do Sr. Ailton Ai-
ves dos Santos, ocorrido em
Manhuaçu.

14/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, registrando o
falecimento do Sr. Jose-os	Isi-
doro Comes, ocorrido em Ponte
Nova.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento da Sra. Maria do
Carmo Vieira, ocorrido em
Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Luiz A-
breu, ocorrido em Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento do Sr. Orney Nu-
nes, ocorrido em Belo Hori-
zonte.

De autoria do Sr. Deputado
Ferraz Caldas, registrando o
falecimento do Sr. Orney Nu-
nes, ocorrido em Belo Hori-
zonte (proposição idntica
apresentada	pelo	Deputado
Eduardo Ottoni).

15/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Agostinho Valente, registran-
do o falecimento da Sra. Ma-
ria da Conceição Patrus,
ocorrido nesta Capital.

19/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Bernardo Rubinger, registran-
do o falecimento do Sr. Dor-
valino Basilio de Brito,
ocorrido em Brasilia.

22/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Domingos Lanna, registrando o
falecimento da Sra. Maria da
Conceiço Patrus (proposição
idntica i apresentada pelo
Deputado Agostinho Valente).

De autoria do Sr. Deputado
Vítor Penido, registrando o
falecimento da Sra. Maria
Roussim Guedes, ocorrido na
cidade de Nova Lima.

De autoria do Sr. Deputado
Vitor Penido, registrando o
falecimento do Sr. José Julio
Filho, ocorrido na cidade de
Nova Lima.

De autoria do Sr. Deputado
AmÍlcar Padovani, registrando
o falecimento da Sra. Lucy
dos Santos Caputo, ocorrido
no Município de [le]mire, Pra-
ga.

De autorGi do Sr. Deputado
AmIlcar Padovani, registrando
o falecimento da Sra. NahLha
Youssef Aziz Arbex, ocorrido
em Juiz de Fora.

De autoria de Sr. Deputado
Rubens Garcia, registrando o
falecimento do Sr. Antonio de
Souza Senedese, ocorrido na
cidade de Guaxup.

De autoria do Sr. Deputado
Rubens Garcia, registrando o
falecimento do Sr. João Urba-
no Figueiredo Pinto, ocorrido
em Varginha.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, solicitando a

inserção em ata de voto de
congratulações com o ilustre
casal Sr. José Ferreira dos
Santos e Sra. Rita Celina dos
Santos pela celebraço dos
seus 60 anos de unio conju-
gal.

2614188:
De autoria do Sr. Deputado

Jose Ferraz, registrando o
falecimento da Sra.	Maria
Anunciaçao Malaquias, ocorri-
do em Itapecerica.

De autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, registrando o
falecimento de Sra. Beatriz
de Souza, ocorrido em Vargi-
nha.

De autoria do Sr. Deputado
Jaime Martins, registrando o
falecimento de Sra. Maria da
Conceição Patrus (proposiço
idntica s apresentadas an-
teriormente pelos Deputados
Agostinho Valente e Domingos
Lanna).

27/4/88:
De autoria do Sr. Deputado

Ninico Resende, registrando o
falecimento de Sra. Alzira
Alves, ocorrido nesta Capi-
tal.

De autoria do Sr. Deputado
Jairo Magalhães Alves, regis-
trando o falecimento de Sra.
Agda Junqueira Lopes, ocorri-
do em São Lourenço.

MATÉRIAS APRECIADAS

LEIS PROMULGADAS

6/4/88:
N2 9.549, que da denomina-

ço a Escola Estadual do Cor-
rego da Água Doce, no Munici-
pio de Fernandes Tourinho
(Projeto de Lei n9 17187, de
autoria do Sr. Deputado José
Laviola, ex-Projeto de Lei n?
2.430186, desarquivado a pe-
dido do autor).

N9 9.550, que declara de
utilidade publica a Pastoral
da SaGde So Camilo de Llis,
com sede na cidade de Guaxupe
(Projeto de Lei n2 38187, de
autoria do Sr. Deputado Lula
Vicente).

N9 9.551, que dispõe sobre
os vencimentos dos cargos da
Magistratura, de Conselheiro

e de Auditor do Tribunal de
Contas, e 

dá 
outras providn-

cias (Projeto de Lei n9
610188, de autoria do Sr. Go-
vernador do Estado).

16/4/88:
N2 9.552, que concede Ci-

dadania Honorria ao Sr. Nu-
so Farias (Projeto de Lei n
261187, de autoria do Sr. De-
putado Gensio	Bernardino,
ex-Projeto de Lei n2
2.640/86, desarquivado ape-
dido do Sr. Deputado JoséMa-
ria Pinto).

N2 9.553, que institui o
Dia Estadual do Trovador
(Projeto de Lei n9 431187, de
autoria do Sr. Deputado Amil-
car Padovani)

N2 9.554, que cria e
transforma cargos de provi-
mento em comissão no Quadro
Setorial de Lotaço da Secre-
taria de Cincias, Tecnologia
e Meio Ambiente, e da outras
providencias (Projeto de Lei
n2 612188, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

N2 9.555, que autoriza o
Poder Executivo a doar im6vel
de propriedade do Estado
Prefeitura Municipal de Iii-
cinea (Projeto de Lei n2
337187, de autoria do Sr. De-
putado Luis Gambogi).

RESOLUÇÕES PROMULGADAS

7/4/88:

N9 4.418, que aprova o
Convnjo celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, atra-
vés da Secretaria de Estado
de Agricultura e Fecuria, e
a Fundação Rural Mineira -
Colonizaço e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS (Projeto
de Resolução n2 580188, de
autoria da Comissão de Justi-
ça).

N2 4.419, que aprova o
Convanio celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, atra-
vé s da Secretaria de Estado
de Agricultura e Pecuaria, e
a Financeira de Estudos e
Projetos (Projeto de Resolu-
çao n2602/87, de autoria da
Comissão de Justiça).

15/4/88:
N2 4.420, que aprova o ato

do Governador do Estado de

N 4.422, que aprova o
Convanio celebrado entre a
Secretaria de Estado de In-
dústria e Comercio e a Asso-
ciaçao Comercial e Industrial
de Montes Claros (Projeto de
Resolução n2 540187, de auto-
ria da Comissão de Justiça).

N2 4.423, que aprova o
Convnio n2 339 celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Es-
tado do Trabalho e Açao So-
cial, e o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Santa
Cruz do Escalvado, com sede
em Santa Cruz do Escalvado
(Projeto de Resolução n2
541188, de autoria da Com-is-
são de Justiça).

N2 4.424, que aprova o
Convnio n9 1/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado
de Indústria e Comercio e a
Associação Comercial e Indus-
trial de Patos de Minas (Pro-
jeto de Resoluçjo n2 542188,
de autoria da Comissão de
Justiça).

N2 4.425, que aprova o
Convanio n2 324/87, celebrado
entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Açao Social e o
Município de Conceição do Pa-
r (Projeto de Resolução n2
543187, de autoria da Comis-
so de Justiça).

22/4/88:
N2 4.426, que autoriza o

Estado de Minas Gerais a ce-
lebrar com a Caixa Econ6mica

res, com sede no Município de
Braz Pires (Projeto de Reso-
1uçto n2 563187, de autoria
da Comissão de Justiça).

N2 4.428, que autoriza o
Poder Legislativo a prover a
construçao de uma rampa no
Palácio da Inconfidancia des-
tinada ao acesso de deficien-
tes fisicos,(Projeto de Reso-
luçiio n2 383187, de autoria
do Sr. Deputado Luis Gambo-
gi).

PROPOSIÇÕES DE LEI APROVADAS
E ENCAMINHADAS À SANÇÃO

6/4/88:
N2 10.211, que autoriza o

Poder Executivo a encampar a
Escola Municipal José Maria
Fonseca, de 12 e 22 graus,
com sede no Município de Pon-
te Nova (Projeto de Lei n2
129187, de autoria do Sr. De-
putado Domingos Lanna).

N2 10.212, que concede a
Cidadania Honorária ao Sr.
Nilso Farias (Projeto de Lei
n2 261187, de autoria dQ Sr.
Deputado Gensio Bernardino,
ex-Projeto de Lei n2
2.640186, desarquivado a pe-
dido do Sr. Deputado José Ma-
ria Pinto).

N9 10.213, que autoriza o
Poder Executivo a doar im6vel
de propriedade do Estado a
Prefeitura Municipal de 1h-
c{nea (Projeto de Lei n
337187, de autoria do Sr. De-
putado Luís Gambogi).

N2 10.214, que institui o
Dia Estadual do Trovador
(Projeto de Lei n2 441187, de
autoria do Sr. Deputado Amil-
car Padovani)

N2 10.215, que cria e
transforma cargos de provi-
mento em comissao no Quadro



Setorial de Lotação da Secre-
taria de Cincias, Tecnologia
e Meio Ambiente, e da outras
providncias (Projeto de Lei
n2 612188, de autoria do Sr.
Governador do Estado).

14/4/88:
N2 10.216, que da a deno-

minação de C6nego José Eug-
nio de Faria Escola Esta-
dual de 22 grau de Cachoeira
de Minas (Projeto de Lei n2
8187, de autoria do Sr. Depu-
tado Joo Rosa).

N2 10.217, que da a deno-
minaço de Escola Estadual
Saturnino Angelo da Silva
Escola Estadual de Fabio, no
Município de Itacarambi (Pro-
jeto de Lei n2 29187, de au-
toria do Sr. Deputado Cluber
Carneiro).

N9 10.218, que declara de
utilidade pública o Vasco da
Gama Futebol Clube, de Divi-
n6polis (Projeto de Lei n9
57187, de autoria do Sr. De-
putado Geraldo da Costa Pe-
reira)

N2 10.219, que autoriza o
Poder Executivo a proceder
reversão, por doação, de im6-
vel que menciona,	Mitra
Diocesana de Divinúpolis
(Projeto de Lei n2 67187, de
autoria do Sr. Deputado Nini-
co Resende)

N9 10.220, que declara de
utilidade publica a ANOS -
Associação Mineira de Ostomi-
zados, com sede nesta Capital
(Projeto de Lei n2 111187, de
autoria do Sr. Deputado Luiz
Vicente).

N2 10.221, que declara de
utilidade pública a Associa-
ço do Professor Senior da
Faculdade de Medicina da
UFMG, com sede em Belo Hori-
zonte (Projeto de Lei n
265188, de autoria do Sr. De-
putado Silvio Mitre).

N2 10.222, que declara de
utilidade pública a Creche
Maria de Nazaré, da Sociedade
São Vicente de Paulo, na ci-
dade de Ituiutaba (Projeto de
Lei n2 274187, de autoria do
Sr. Deputado Samir Tannús).

N2 10.223, que declara de
utilidade pública o Escrit5-

rio Piloto dos Estudantes, da
Universidade Federal de Ouro
Preto (Projeto de Lei n9
275187, de autoria da Sra.
Deputada Maria Elvira).

N2 10.224, que declara de
utilidade pública o Educandú-
rio Padre Lourenço, de Frutal
(Projeto de Lei n2 284187, de
autoria do Sr. Deputado Ge-
raldo Rezende).

N2 10.225, que declara de
utilidade pública a Creche
Gota de Leite, de Alifenas
(Projeto de Lei n2 286187, de
autoria da Sra. Deputada Ma-
ria Elvira).

N2 10.226, que declara de
utilidade pública a Associa-
ço das Mies de Vila Celeste,
com sede na cidade de Ipatin-
ga (Projeto de Lei n2 289187,
de autoria do Sr. Deputado
J1l Júnior).

N2 10.227, que muda a de-
nominação da Escola Estadual
Pinto de Miranda para Escola
Estadual Vicente JoséLucas,
em Taj ira! (Projeto de Lei n9
290187, de autoria do Sr. De-
putado José Duarte).

N2 10.228, que declara de
utilidade pública o Instituto
Secular das Cooperadoras da
Família, com sede em Contagem
(Projeto de Lei n2 296187, de
autoria do Sr. Deputado José
Bonifcio).

N2 10.229, que declara de
utilidade pública a Juventude
Beira-Rio Futebol Clube, de
Mercas (Projeto de Lei n2
298/87, de autoria do Sr. De-
putado Amilcar Padovani).

N2 10.230, que declara de
utilidade pública o Patronato
Agrícola e Industrial de Le-
livelcha, com sede em Berilo
(Projeto de Lei n9 303/87, de
autoria do Sr. Deputado Ar-
mando Costa).

N9 10.231, que declara de
utilidade pública a Sociedade
Columb6fila de Divinúpolis,
com sede em Divinpolis (Pro-
jeto de Lei n9 314187, de au-
toria do Sr. Deputado Jaime
Martins).

N2 10.232, que concede o
título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao
Padre Ant6nio Sergio Palombo
de Magalhães (Projeto de Lei
n2 327187, de autoria da Sra.
Deputada Maria Elvira).

N2 10.233, que declara de
utilidade pública a Associa-
ço Profissional dos Emprega-
dos em Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Divinú-
polis, com sede em Divinpo-
lis (Projeto de Li n2
343187, de autoria do Sr. De-
putado Geraldo da Costa Pe-
reira, ex-Projeto de Lei n2
1.804185, desarquivado a pe-
dido do Sr. Deputado Ninico
Resende).

N2 10.234, que declara de
utilidade &blica a Associa-
ção dos Municípios da Micror-
regido do Vale do Paranaiba -
ANVAP, com sede em Uberindia
(Projeto de Lei n2 351187, de
autoria do Sr. Deputado Ge-
raldo Rezende).

N2 10.235, que declara de
utilidade pública a Associa-
ção dos Veteranos de Basquete
de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte (Projeto de
Lei n2 354187, de autoria do
Sr. Deputado Luis Gambogi).

N2 10.236, que declara de
utilidade pública a Aço de
Assístncia Social Monte Siso
de Santa Bárbara, com sede na
cidade de Santa Barbara (Pro-
jeto de Lei n2 355187, de au-
toria do Sr. Deputado Agosti-
nho Patrus, ex-Projeto de Lei
nP 2.057186, desarquivado a
pedido do autor).

N2 10.237, que declara de
utilidade pública a Associa-
ço de Proteção aMaternidade
e a Infância de Governador
Valadares (Projeto de Lei n2
362187, de autoria do Sr. De-
putado Bonifcio Mourao).

N2 10.238, que declara de
utilidade pública o Grmio
Recreativo Escola de Samba
tndios do Ritmo (Projeto de
Lei n2 364187, de autoria do
Sr. Deputado Sebastiao Relve--
Cio).

29/4/88:
N2 10.239, que concede o

titulo de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais a
Joseph Nichthauser (Projeto
de Lei n2 153187, de autoria
do Sr. Deputado Sérgio Em!-
lio).

N2 10.240, que concede o
titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais a
Augusto Rodrigues (Projeto de
Lei n2 391187, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira).

REQUERIMENTOS APROVADOS PELO
PLENÂRI O

8/4/88:
N2 1.237187, de autoria do

Sr. Deputado Agostinho Valen-
te, formulando apelo ao Sr.
Governador do Estado e adi-
reço da CEMIG no sentido de
atendimento das reivindica-
ç6es apresentadas pelo Sindi-
cato dos Eletricitrios de
Minas Gerais.

N2 1.239187, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valen-
te, formulando apelo ao Sr.
Presidente da TELEMIG no sen-
tido da instalação de mais um
posto telef6nico na localida-
de de Fervedouro, Município
de Carangola.

N2 1.240187, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Educação, no
'entido de que determinem a
onstruço de uma escola es-
tadual de 19 e 29 graus no
Bairro Jardim da Gloria, do
Município de Vespasiano.

N2 1.242187, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valen-
te, formulando apelo aos Srs.
Governador do Estado e Presi-
dente do Tribunal de Justiça,
no sentido do atendimento das
reivindjcaçes apresentadas
pela Associação dos Magistra-
dos Mineiros.

N2 1.243187, de autoria do
Sr. Deputado Raul Messias,
formulando apelo	Fundação
Serviços de Saúde Pública
( Fundação SESP) e àPrefeitu-
ra Municipal de Abre Campo,
no Sentido da criaçao de ser-
Viços de saneamento básico,
princ ipalmente no que tange a
captaço, tratamento e dis-
tribuiço de água, no Distri-

to de Granada, Município de
Abre Campo.

N2 1.244187, de autoria do
Sr. Deputado José Belato,
formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DER no sentido
da inclusão das obras de as-
faltamento do trecho rodovia-
rio que estabelece a conexão
da cidade de So Gonçalo do
Sapucai com a BR-381, via
Praio, numa extensao aproxi-
mada de 7km, no Programa de
Acessos do Governo Newton
Cardoso.

N2 1.245187, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secretá-
rio de Estado da Educação, no
sentido de se adotarem urgen-
tes providencias com vistas
recuperação, ampliação e
construção de prédios de es-
colas da rede pública esta-
dual de Divinópolis, que a-
presentam sérias e graves de-
ficincias em suas condições
de funcionamento.

N2 1.246187, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs.
Presidentes do Banco do Bra-
sil e da Caixa Económica Fe-
deral, no sentido de autori-
zarem estudos que possibili-
tem a liberação das contas do
PIS/PASEP e FGTS, para aqui-
siço da casa própria em cir-
cunstncias especiais, con-
forme justifica.

N2 1.247187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-
caço, para que a Escola Es-
tadual de Carmo do Paranaíba
seja equipada com oficina pa-
ra aulas de corte de costura.

N9 1.248187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo ao Sr.
Governador do Estado no sen-
tido de que determine provi-
dncias visando acriação de
uma escola especial na cidade
de Patos de Minas.

N2 1.249187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo ao Sr.
SecretaTrio de Estado da Edu-
caçaTo no sentido de determi-

nar as providencias cabíveis
para a construção de cerca nc
terreno onde esta edificada a
Escola Estadual João de Deus,
na cidade de Arapuã.

N2 1.250187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo ao Sr.
Secretario da Educação no
sentido de determinar provi-
dencias objetivando a cons-
truço de prédio próprio para
a Escola Estadual Laercio
Mendes de Sairre, em Coro man-
dei.

N9 1.251187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-
caçaTo, no sentido da criação
de escola estadual de 12 a 8
séries do 12 grau no Distrito
de Lagoa Grande, no Município
de Presidente 01egrio.

N9 1.252187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-
cação, no sentido de determi-
narem providencias objetivan-
do a construção de prédio
pr6prio para a Escola Esta-
dual do Bairro Paraíso, de
Carmo do Paranaiba.

N2 1.253187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-
caço, no sentido de que se-
jam determinadas providencias
visando criação de escola
estadual de 12 grau, de 12 a
4 saTries. no Bairro do Pla-
nalto, no Município de Presi-
dente Olegario.

N2 1.254187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-
caço, no sentido de determi-
narem as providncias neces-
súrias a instalação de um
Posto de Estudos Supletivos -
PES, na Escola Estadual Ma-
noel Gonçalves Boaventura, no
Município de Arapu.

N2 1.255187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo	aosP1
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Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Edu-

caçao, no sentido de que de-
terminem providencias objeti-

vando a implantação do ensino
de 22 grau, com habilitações
em Contabilidade e Magistério

de 12 grau, na Escola Esta-

dual Santa Terezinha, no Dis-
trito de Lagoa Grande, Muni-
cípio de Presidente O1egrio.

N2 1.256187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Edu-

caço, no sentido da criação

de escola estadual de 12

grau, de 1 a 42 séries, na
periferia urbana da sede do
Município de Rio Paranaiba.

12/4/88:

N2 1.234187, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado de Esportes,

Lazer e Turismo, no sentido

da construção de um ginásio
poliesportivo na cidade de
Nova Serrana.

N9 1.258187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Edu-

caço, no sentido de que se-
jam determinadas providencias

urgentes para uma reforma ge-

ral do prédio da Escola Esta-
dual J00 de Deus, do Munici-
pio de Arapuã, e para a cons-
trução de uma sala de aula na
mesma escola.

N2 1.259187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado,

Secretario de Estado dos

Transportes e Diretor-Geral

do DER-MG, no sentido de que

adotem as providncias neces-
srias para a instalação do

72 Distrito Regional de Manu-
tenção de Estradas, com sede
em Patos de Minas, de acordo
com o Decreto Estadual n2
20.455, de 25/3/80.

N2 1.261187, de autoria do
Sr. Deputado Sebastião Helv-
cio, formulando apelo ao Sr.
Secretario de Estado da Edu-
caço no sentido da verifica-
ço da possibilidade de ins-

truir medidas que visem aam-

pliaço da Escola Estadual

Batista de Oliveira, da cida-
de de Juiz de Fora, ao fecha-
mento da area que a circuns-
creve e a inclusão de cursos
profissionalizantes em seu

programa de ensino.

19/4/88:

N2 979187, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valen-
te, formulando apelo ao Sr.

Presidente da Republica e ao
Sr. Ministro da Justiça, no

sentido de que sejam tomadas
as medidas que menciona, vi-

sando àproteção do Pe. Ri-

cardo Rezende, da CPT de Con-
ceiçto do Araguaia.

N2 980187, de autoria do
Sr. Deputado Vitor Penido,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-

rio de Estado do Abastecimen-
to e Presidente das Centrais

de Abastecimento de Minas Ge-

rais S.A. - CEASA, no sentido

de que determinem a instala-

ço de um posto de vendas da-
quela empresa na BR-040, nas

cercanias da Fabrica de Cer-
veja Skol, objetivando faci-
litar o atendimento aos pro-
dutores rurais e a população

das cidades situadas entre
Belo Horizonte, Conselheiro
Lafaiete e Ponte Nova.

N2 1.009187, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo aSecretaria

Especial de Abastecimento e
Preços - SEAP, no sentido de

que sejam retirados da tabela
da SUNAB os produtos avico-
las: frangos e ovos.

N2 1.018187, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Secreta-

rio de Estado do Abastecimen-
to e Presidente da CASEMG, no

sentido de se providenciar a

construço de mais uma unida-
de da CASEMG, em Trs Cora-
ções, no Sul de Minas.

N2 1.035187, de autoria do
Sr. Deputado Nilmrio Miran-
da, formulando apelo ao Sr.
Presidente da Assemblia Na-
cional Constituinte no senti-
do de que seja manifestado o
apoio explicito desta Casa as
reivindicaçes dos aposenta-

dos, para que estas constem_

do texto da nova Carta Cons-
titucional.

N9 1.143187, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,

formulando apelo ao Sr. Go-

vernador do Estado para que

adote providncias no sentido
de regulamentar a implantação

do Conselho de Contas dos Mu-
nicipios,	autorizada	pela
Emenda	Constitucional	n2
6/76.

N2 1.177187, de autoria do
Sr. Deputado Paulo Pereira,
formulando apelo ao Sr. Dire-

tor-Geral do DER no sentido

de que se determine maior ri-
gor na fiscalização dos 6ni-

bus das empresas que servem a
região do Vale do Jequitinho-
nha.

N2 1.204187, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Educação e

Presidente da CARPE, no sen-

tido de que seja determinada
a execuça6 das obras de re-

forma e ampliação da Escola
Estadual Antoníco Soares de
Sã, localizada no Municirpio
de Bocaiúva.

N2 1.241187, de autoria do
Sr. Deputado Agostinho Valen-
te, formulando apelo ao Sr.

Governador do Estado no sen-
tido do atendimento das rei-

vindicações apresentadas pela
Associação Mineira do Minis-
taTrio Publico.

N2 1.257187, de autoria do
Sr. Deputado Bernardo Rubin-
ger, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Edu-
caçao, no sentido de adotarem
as providncias necessaTrias

para a construção de um salão
para audit6rio e de um dep6-

sito para merenda escolar na
Escola Estadual Joaquim Bote-
lho, em Coromandel, e, ainda,
para a complementaço da qua-
dra poliesportiva existente

naquela unidade escolar.

N2 1.262187, de autoria do
Sr. Deputado Luis Gambogi,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de adotarem providncias
objetivando o	recapeamento

utilizam energia nuclear

existentes no territ6rio mi-

neiro.

N2 1.268187, de autoria do
Sr. Deputado Raimundo Alber-

garia, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e

Secretario de Estado da Saií-
de, no sentido da adoço de

providncias objetivando o
saneamento de agua no Distri-
to de CatajaTs, Município de
Santo Antnio do Jacinto.

N2 1.269187, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido
de dotar de sinalização a es-

trada que liga Campo Belo a
Oliveira.

N2 1.270/87, de autoria do

Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo aos
Srs. Ministro das Comunica-
Çoes, Ministro da Aeronáutica

e Diretor do DENTEL, no sen-
tido de que seja autorizado e

liberado o funcionamento da
Rádio Mineira.

N2 1.271187, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo ao Sr.
Assessor de Publicidade do
Governo, atravs do Sr. Go-
vernador, no sentido de in-

formar a esta AssembiaTia Le-
gislativa, detalhadamente, os
dados do contrato de publici-
dade existente entre o Gover-

no do Estado de Minas e a Re-
de Globo de Minas Gerais.

N2 1.281187, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia,

N2 1.283187, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado dos Transpor-

tes, no sentido de determina-

rem a contruçao de um termi-

nal rodoviaTrio na cidade de
Poço Fundo.

N2 1.284187, de autoria do

Sr. Deputado Rubens Garcia,

formulando apelo Casa para

que seja encaminhado expe-
diente aos Srs. Governador do

Estado e Secretário de Estado

dos Transportes, solicitan-

do-lhes providencias com vis-

tas construção de terminal

rodoviaTrio na cidade de Cam-

pestre.

N2 1.285187, de autoria do

Sr. Deputado Rubens Garcia,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e SecretaT-
rio de Estado dos Transpor-

tes, no sentido de que sejam
adotadas providencias para

imediata implantação de um
terminal rodoviaTrio na cidade
de Fama.

N2 1.290187, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,

formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e Secreta-

rio de Estado da Fazenda, no

sentido de se determinarem

urgentes estudos com vistas

concesso de anistia parcial

aos comerciantes, isentan-

do-os do pagamento da corre-

ço monetaTria sobre suas di-
vidas ativas para com o fisco

estadual, de forma a permitir
que os mesmos liquidem esses
débitos e possam com isto
sair da asfixia em que se en-
contram.

vernador do Estado, SecretaT-

rio de Estado de Obras Píbli-
cas e Presidente da COPASA,

no sentido de- serem tomadas
as providncias necessárias

perfuração de quatro poços

artesianos no Município de
Lassance.

N2 1.297187, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, SecretaT-

rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER, no
sentido de autorizarem os re-

paros necessaTrios a estrada
que liga o povoado de Breji-
nho ao Município de Coraço
de Jesus, permitindo que vol-
te a funcionar a linha de

6nibus entre aquelas locali-
dades.

N9 1.298187, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, SecretaT-

rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER, no

sentido de se determinarem

melhoramentos urgentes na es-

trada que liga Turmalina a
Montes Claros.

N2 1.301187, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,

formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido
de se determinar a implanta-
ço do sistema de abasteci-
mento de agua nos Distritos
de BarrocaTo, JosenaTpolis e
MarianaTpolis, localizados no
Município de Gro-Mogol.
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-	asfaTitico da BR-267 (rodovia	formulando apelo aos Srs. Go-	2214188:
federal, sob jurisdição esta-	vernador do Estado e SecretaT-	N2 1.291187, de autoria do
dual), no trecho que liga	rio de Estado dos Transpor-	Sr. Deputado Ronaldo Vascon-
Baependi àBR-381	(Fernao	tes, no sentido de determina-	celios, formulando apelo ao
Dias).	 rem as providencias necessaT-	Sr. Presidente do Conselho

rias àimplantação de um ter-	Nacional de Transito - CON-

	

N2 1.265187, de autoria do	minal rodoviaTrio em Carvalhó-	TRAN, no sentido de determi-
Sr. Deputado Ninico Resende,	polis.	 nar providncias objetivando
formulando apelo aos Srs. Go-	 a exigncia de equipamentos
vernador do Estado e Coorde-	N2 1.282187, de autoria do	antipoluiço nos veiculos au-
nador Estadual de Defesa Ci-	Sr. Deputado Rubens Garcia,	tomotores, tais como automaT-
vil, no sentido de serem fei-	formulando apelo aos Srs. Go-	veis, caminh6es, õnibus e si-
tas urgentes gestoes junto às	vernador do Estado e SecretaT-	milares, a exemplo do que jaT
autoridades federais, em es-	rio de Estado dos Transpor-	ocorre nos países desenvolvi-
pecial junto ao Ministrio	tes, no sentido de determina-	dos e na maior parte dos pai-
das Minas e Energia e a Co-	rem as providncias necessaT-	ses em desenvolvimento.
missão Nacional de Energia	rias	implantação de um ter-
Nuclear - CNEM, com vistas à	minal rodoviaTrio em Poços de	N2 1.292187, de autoria do
adoçao de medidas para maior	Caldas.	 Sr. Deputado Jose Renato,
controle dos equipamentos que	 formulando apelo aos Srs. Go-
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N9 1.302187, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido
de se determinar a implanta-
ço do sistema de abasteci-
mento de água nos Distritos
de Condado do Norte, Lontra,
Olímpio Campos, Santo Ant6nio
da Boa Vista, Simão Campos e
Umbuzeiro, localizados no Mu-
nicípio de São João da Ponte.

N2 1.303187, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido
de se determinar a implanta-
ço do sistema de abasteci-
mento de água nos Distritos
de Bonança, Campo Redondo,
Ibiracatu e Verdelndia, lo-
calizados no Município de
Varzelndia.

N2 1.304187, de autoria do
Sr. Deputado Jamili Júnior,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER-MG, no
sentido do atendimento da
reivindicação da comunidade
de Vila do Bugre, Município
de lapu, de criação de uma
linha de 6níbus entre aquela
localidade e o Município vi-
zinho de Ipatinga.

N2 1.305187, de autoria do
Sr. Deputado Jamill Júnior,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER, no
sentido de se determinar a
criação de uma linha de 6ni-
bus fazendo a ligação direta
entre Belo Horizonte e o Mu-
nicípio de Braúnas.

N2 1.306187, de autoria do
Sr. Deputado José Belato,
formulando apelo aos Srs. Se-
cretario de Estado de Indús-
tria e Comércio e Presidente
da Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais, no sentido
da instalação de um escrit6-
rio da JUCEMG em Itajub.

142 1.307187, de autoria do
Sr. Deputado Jose Maria Pin-
to, formulando apelo ao Sr.
Prefeito Municipal de Belo
Horizonte no sentido de isen-
tar do pagamento de imposto

sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU, em
carúter definitivo, os para-
plgicos que sejam chefes de
família e proprietarios de um
único im6vel, onde residam.

N2 1.308187, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Agricultura
e Pecuria e Secretario de
Estado de Ciência e Tecnolo-
gia, para que sejam viabili-
zados estudos objetivando a
instalação de uma usina de

	

lcool na Microrregio	de
Trs Corações.

N9 1.309187, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães
Alves, formulando apelo ao
Superintendente do INAMPS no
sentido da implantação de
serviço de fisioterapia na
cidade de Itabira.

N2 1.310187, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães
Alves, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da SaTi-
de, no sentido da implantação
de serviço de fisioterapia na
cidade de Itabira.

N2 1.311187, de autoria do
Sr. Deputado Jairo Magalhães
Alves, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no
sentido de se determinar a
reativação do Instituto de
Hidrologia e Climatologia de
Minas Gerais.

N2 1.313187, de autoria do
Sr. Deputado Aloisio Garcia,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Saúde, no
sentido de determinarem pro-
vidências visando aimplanta-
ço de um Centro Regional de
Saúde na cidade de Lavras.

N2 1.314187, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido
de determinarem providencias
objetivando a captação de
água na Barragem Bico de Pe-
dra para a cidade de Janaúba.

N2 1.315187, de autoria do
Sr. Deputado Adelino Dias,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado, Chefe do
69 Distrito Rodovirio do
DNER e Diretor-Geral do DER,
no sentido de determinarem
providencias objetivando o
asfaltamento da estrada que
liga Mato Verde - Rio Pardo
de Minas - Taiobeiras, esten-
dendo-se a São Jo go do Paraí-
so e ao Distrito de Montezu-
ma.

N2 1.316187, de autoria do
Sr. Deputado Eduardo Ottoni,
formulando apelo aos Srs. Go-
vrnador do Estado e Secreta-
rio de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo, no sentido
de determinarem providncias
objetivando a implantação de
albergues da juventude nas
cidades de Baependi, Cambu-
quira e Aiuruoca.

29/4/88:
N2 1.319187, de autoria do

Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Saúde, no
sentido de determinarem pro-
vidncias objetivando a ins-
talaço de um posto de saúde
no povoado de Brejinho, do
Município de Coração de Je-
sus.

N2 1.320187, de autoria do
Sr. Deputado Samir Tannús,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido
de determinarem providncias
objetivando o asfaltamento do
trecho da estrada que liga as
cidades de Ituiutaba - Cana-
polis - Centralina.

N2 1.321187, de autoria do
Sr. Deputado Ronaldo Vascon-
cellos, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado de Obras
Públicas, no sentido de de-
terminarem estudos visando a
revisão dos vencimentos dos
engenheiros daquela Secreta-
ria.

N9 1.322187, de autoria do
Sr. Deputado Maurício Morei-
ra, formulando apelo ao Sr.
Governador do Estado no sen-
tido da alteração do item VI
do art. 4Q da Lei n9 9.221,
de 8 de julho de 1986.

142 1.330187, de autoria do
Sr. Deputado Mrcio Maia,
formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente do Banco do Brasil no
sentido de determinar provi-
dncias visando ainstalação
de uma agencia daquele Banco
na cidade de Capetinga.

N2 1.331187, de autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Saúde e Se-
cretaio de Estado do Traba-
lho e Ação Social, no sentido
da adoço das medidas que
menciona, referentes acria-
ço de um programa único de
assitncia alimentar no Esta-
do.

N2 1.332187, de autoria do
J. Deputado Jaime Martins,

tormulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado da Indústria e
Comercio, no sentido da ins-
talaço de um filial da em-
presa Bombril S.A. na cidade
de Divinpolis.

N2 1.333187, de autoria do
Sr. Deputado Rubens Garcia,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Secreta-
rio de Estado dos Transpor-
tes, no sentido de determina-
rem a instalação de um termi-
nal rodoviúrio no Municlpio
de Juruaja.

N2 1.335/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente da TELEMIG no sentido
de que determine providncias
objetivando a ampliação de
terminais urbanos de telefo-
nia e implantação do sistema
de DDD na cidade de São Tia-
go, neste Estado.

N2 1.336188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor_Geral do DER-MG, no sen-
tido de que seja providencia-
do o asfaltamento da estrada
que liga Estrela do Indai
Serra da Saudade, na região
do Alto So Francisco, neste
Estado

N2 1 .337/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estndn P fl-ir p -

tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de que seja providencia-
do o asfaltamento do trecho
rodovirio Araújos - Perdigão
ate o trevo da Rodovia
MG-494, na regido do Oeste
mineiro.

N2 1.338188, de autoria da
Sra. Deputada Maria Elvira,
formulando apelo ao Sr. Mi-
nistro da Previdncja Social
para que envide esforços e
determine providncias no
sentido de que o INAMPS pro-
porcione o pagamento da anes-
tesia de parto.

N2 1.339/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER-MG, no
sentido de determinarem a re-
paraço e o cascalhamento da
estrada que da acesso cida-
de de Capitão Eneas, passando
pelos povoados de Tamboril e
Ribeiro do Ouro.

N2 1.340188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes
e Diretor-Geral do DER-MG, no
sentido de determinarem a re-
paraçao e o cascalhamento no
trecho da estrada municipal
que tem inicio na localidade
de Cachoeirinha, ate o en-
troncamento da estrada que
liga Jaiba a Varzelndia.

N9 1.341188, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Gibram,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de determinarem provi-
dncias objetivando a ligaço
asfúltica do trecho compreen-
dido entre Águas de Contendas
e Conceição do Rio Verde, no
Sul de Minas.

N2 1.344188, de autoria do
Sr. Deputado Jorge Hannas,
formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem
- DNER, no sentido de que de-
termine providencias objeti-
vando a colocação de reduto-
res de velocidade no trecho
entre o km 56 e 56,5 da
BR-262 (trevo de Santo Amaro,

	

Distrito de So Pedro	do
Auni- Mrn4,-'-Ír,4,- ,-ha

N9 1.346188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, para que
seja autorizado, com urgn-
cia, o asfaltamento da estra-
da que liga Pitangui a Marti-
nho Campos.

N2 1.347/88, de autoria dc
Sr. Deputado Sérgio Emilio,
formulando apelo aos Srs.
Presidente da República, Mi-
nistro do Planejamento e Se-
cretúrio Especial de Aço Co-
munitria, no sentido de in-
cluírem os municípios com po-
pulaço inferior a 50 mil ha-
bitantes no Programa Nacional
do Leite para Crianças Caren-
tes.

N2 1.348188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo ao Sr. Dire-
tor-Geral do DER-MG no senti-
do de determinar providencias
objetivando o asfaltamento da
estrada que liga o Distrito
de Mario Campos, Municlpio de
Jbirit, aBR-381.

N2 1.351/88, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de ser providenciado o
asfaltamerito do trecho do
Posto do Trevo - Posto Car-
rio, na MG-O5O, em Igaratin-
ga, at a BR-262, referente
ao ramal MG-430, na regido
Metalúrgica de Minas.

N2 1.352188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de determinarem urgentes
providencias para o recapeo-
mento da rodovia que liga Di-
virnpo1is a Carmo da Mata.

N2 1.353188, de autoria do
Sr. Deputado Jaime Martins,
formulando apelo ao Sr. Pre-
sidente da TELEMIG no sentido
da ampliaço de terminais ur-
banos de telefone e implanta-
ço do sistema de DDD na ci-
dade de Martinho Campos.

N2 1.354188, de autoria do
Sr. Deputado João Bosco Mar-
tins, formulando apelo aos

to
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Veto parcial Proposição
de Lei n2 10.122 (Projeto de

Lei n9 480/87), que extingue

a Secretaria de Estado do

Abastecimento, altera a deno-

4 ,inaça:o da Secretaria de Es-
tado da Agricultura, e da: ou-

tras providncias.

Veto parcial a Proposição
de Lei n2 10.129 (Projeto de

Lei n9 481/87), que dispõe
sobre a remuneraça:o de cargo
de provimento em comissão pa-

1

Secretario de Estado da Edu-

caçao, rio sentido de determi-
narem providncias visando
solução do problema da con-
tratação de professores e es-
pecialistas de educação, para
que as aulas em todas as es-
colas da rede est adual de en-
sino voltem a normalidade.

N2 1.355/88, de autoria do
Sr. Deputado João Boso Mar-
tins, formulando apelo ao Sr.
Secretario - de Estado do Tra-
balho e Açao Social no senti-

do de que os idosos e vi1vas
que percebem ate 957 do sala-
rio mínimo vigente recebam,

em forma de doação, cestas
b7slcas de alimentos.

N 1.356188, de autoria do
Sr. Deputado Dirceu Pereira,
formulando apelo ao Sr. Pre-
feito Municipal de Belo Hori-

zonte para que se determine a

instalação de um forno crema-
t6rio nesta Capita'

N9 1.357188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo dos Srs. Go-

vernador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de que seja fornecida
uma maquina patrol para rea-

lizar os serviços de nivela-

mento e aplainamento da cone-
x7o Itacarambi - Vila Floren-

tina, numa ex tens7o de 18 km,
bem como da ligação Itacaram-
bi - Remanso, numa extensao
de 10 km.

N2 1.358188, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando apelo aos Srs. Go-

vernador do Estado e !iire-
tor-Geral do DER-MG, no sen-
tido de que seja determinada

a encampaçao, pelo DER-MG,dos
45 km de estrada que ligam o
Município de Coração de Jesus
ao de Mirabela.

N2 1.359/88, de autoria do
Sr. Deputado Carlos Pereira,
formulando aos Srs. Governa-

dor do Estado, Secretario de
Estado dos Transportes e Di-
retor-Geral do DER-MG, no
sentido de que seja determi-
nada a reparação e o encasca-

lhamento da estrada que liga
Brejo do Mutainbal a Varzeln-
dia.

PROPOSIÇÕES ENCAMINHADAS Ao

ARQUIVO

5/4/88:
Requerimento n9 238187, de

autoria do Sr. Deputado Luiz
Vicente, solicitando a Mesa
da Assembleia a inserça:o nos
anais da Casa da mata:ria pu-

blicada no jornal "Estado de

Minas" de 26/4/87, sobre a
criaçao dos CI EPs em Minas

Gerais.

19/4/88:
Projeto de Lei n2 609/88,

de autoria do Sr. Governador

do Estado, que dispõ e sobre o

reajustamento dos valores dos
slmbolos,dos niveis de venci-

mento e dos proventos do pes-

soal civil do Poder Executi-

vo, e d7 outras providencias.

29/4/88:
Requerimento ri9 1.611188,

de autoria do Sr. Deputado
José Maria Pinto, formulando
apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentido de determi-

nar providencias com vistas
confecção de uma estatua de

Alberto Santos Dumont para
doação ao Aeroporto Interna-

cional Tancredo Neves.

VETOS NANTIDOS

14/4/88:
Veto parcial a Proposição

de Lei n 0- 10.156 (Projeto de

Lei n2 270/87), que modifica
artigos da Resoluça:o nQ 61,

de 8/12/75, do Tribunal de
Justiça, com redaça:o dada pe-

la Lei n2 7.655, de 21/12/79,
e alterações posteriores, e

d7 outras providncias.

Veto total i Proposição de
Lei n2 10.157 (Projeto de Lei

n2 271/87, que declara de
utilidade publica a Sociedade

Musical São Sebastião, corri

sede em Passagem de Mariana,

Municipio de Mariana.

Veto parcial a Proposição

de Lei n2 10.176 (Projeto de

Lei nQ 437/87, que estima a
receita e fixa a despesa do

Estado de Minas Gerais para o

exercicio financeiro de 1988.

Veto parcial a Proposição
de Lei n2 10.106 (Projeto de
Lei n1 460/87), que dispõe
sobre a forma de recrutamento

para provimento de cargo em
comiss7o do Quadro Permanen-
te, a que se refere o Decreto

n2 16.409, de 10 de julho de

1974, e d7 outras providn-

tias.

Veto parcial a Proposição

de Lei n9 10.107 (Projeto de

Lei n2 461/87), que cria o

Instituto Estadual de Desen-

volvimento de Recursos Huma-
nos - IEDRHU, e d7 outras

providencias.

Veto parcial a Proposição

de Lei n2 10.127 (Projeto de

Lei n2 462/87), que transfor-

ma em Secretaria de Estado da
Justiça a Secretaria de Esta-

do do Interior e Justiça,

cria o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos,

e da outras providencias.

Veto parcial Proposição
de Lei n9 10.109 (Projeto de

Lei n2 466/87), que reorgani-

za a Secretaria de Estado de
Obras Públicas, e da: outras

providencias.

Veto parcial a Proposição

de Lei n2 10.128 (Projeto de

Lei n2 468/87), que cria o
Quadro Especial de Empregos

na Administração Direta do
Estado, e da: outras providn-

tias.

Veto parcial Proposição
de Lei n2 10.113 (Projeto de

Lei n2 470/87), que dispõe

sobre o Sistema Estadual de
Recursos Humanos e Adminis-

traça:o, altera a denominação

da Secretaria de Estado da
Administração para Secretaria

de Estado de Recursos Humanos

e Administração, estabelece a
sua estrutura e da outras

provídnc ias.

Veto parcial Proposição

de Lei n2 10.116 (Projeto de

Lei n2 474/87), que cria o
Departamento Estadual de 0-

bras Públicas - DEOP, e da:
outras providncias.

Veto parcial a Proposição
de Lei n2 10.117 (Projeto de

Lei nQ 475/87), que dispõe
sobre o Sistema Estadual de
Finanças, reestrutura a Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da, e da: outras provid&ncias.

Veto parcial aProposição
de Lei n2 10.124 (Projeto de

Lei n g 483/87), que extingue

o Instituto Estadual de Saúde

Animal - IESA-MG, e da outras

providencias.

Veto parcial a Proposição

de Lei n? 10.125 (Projeto de

Lei n2 485/87) , que dispõe
sobre a instítuiçao da Funda-

ça:o Estadual do Meio Ambien-

te, e da: outras providncias.

Veto parcial aProposição
de Lei n2 10.126 (Projeto de

Lei nQ 486/87), que dispõe
sobre a Administração da Re-
gia:o Metropolitana de Belo

Horizonte, e da: outras provi-

dencias.

Veto parcial a Proposição

de Lei n2 10.197 (Projeto de

Lei n 567/87), que dispõe
sobre os valores dos níveis

de vencimento dos cargos do
Quadro do MagistaTrio, de que

trata a Lei nQ 7.109, de

13/10/77,e da: outras provi-

dnc ias.

Veto parcial aProposição
de Lei n2 10.204 (Projeto de

Lei n9 568/87), que dispõe
sobre os cargos de provimento
em comissa:o que especifica, e

da: outras providncias.

Veto parcial Proposição
de Lei n2 10.205 (Projeto de

Lei n2 569/87), que autoriza
o Poder Executivo a realizar

operação de credito,	para

fins que menciona.

1

dos, e da: outras providn-	pliaço e Reconstrução dos

tias.	 Predios Escolares do Estado -

CARPE, e da outras providan-

Veto parcial Proposição

de Lei n2 10.120 (Projeto de

Lei n2 478/87), que dispõe
sobre a Administração de Es-

ta:dios do Estado de Minas Ge-

rais - ADENG, e da: outras

providnc ias.

cias.

DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA

ÀS 20h30min

PELA RÁDIO INCONFIDÊNCIA

TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA

Um relato fiel do dia-a-dia
do Poder Legislativo
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Seja um doador.
Um dia você também
poderá necessitar
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