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ASSEMBLÉIA COMEMORA CEM ANOS DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
A Assembléia Legislativa realizou reunião especial no último dia 12 de maio para comemorar

o Centenário da Abolição da Escravatura no Brasil. A solenidade contou com a presença do rei e da
rainha conga de Minas Gerais, do ('oral da Associação tios Artistas da Família Ferroviária e de de-
monstração do grupo de capoeira da Associação Negrinhos de Sinhá.

Diversos parlamentares se revezaram na Tribuna dentre os quais a Deputada Maria Elvira, do
PMDB, autora do requerimento que deu origem à solenidade: Deputado Armando Costa, Líder do
PMDB na Assembléia: Deputado Mauro Moraes, em nome da Bancada do PFL; Deputado Nilmário
Miranda, pelo PT: l)cpulado José Bonifácio Filho, pelo PDS: Deputado Eduardo Ottoni, pelo P1. e
o Deputado Ncif Jabur, Presidente da Assembléia I.egislativa.

Ainda dentro das comemorações do Centenário da Abolição da Escravatura, foi realizado no
dia 9 de maio, no Palácio da Inconfidência, o 1 Encontro Estadual da Mulher Negra, que contou
com apoio e decisiva participação da Assembléia Legislativa.

A convite da coordenação, participaram como palestristas mulheres ilustres que falaram para
urna platéia de cerca de	pcsso vindas dediversas regiões do Estado. (Pág. 3)
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Príncipes brasileiros
visitam a Assembléia

Os príncipes Dom Luiz de Or-
leans e Bragança e Dom Bertrand de
Orleans e Bragança, bisnetos da prin-
cesa Isabel, visitaram no dia 17 de
maio a Assembléia Legislativa. Eles
foram recebidos no Salão Nobre do
Palácio da Inconfidência pelo Presi-
dente e outros parlamentares.

(Pág. 5

NOVAS LIDERANÇAS NA
ASSEMBLEIA

O Deputado Ademir Lucas, ex-
PMDB, assumiu a liderança do Parti-
do Trabalhista Brasileiro-PTB. O Par-
tido Socialista Brasileiro-PSB, tem
também novo Líder: Deputado Jairo
Magalhães Alves, enquanto o Partido
Democrata Cristão-PDC indicou o De-
putado Mílton Cruz para a sua lide-
rança na Assembléia Legislativa.
(Pág. 2

PRESIDENTE NEIF JABUR
(C	FALA SOBRE A ABOLIÇÃO
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TRAMITAÇÃO DE UM PROJETO DE
LEI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Na página 4 toda a tramitação
de um projeto de lei sujeito a tr^es
discussões, passando sua apreciação
pelo Plenário até a sanção ou veto to-
tal ou parcial do Governador do Es-
tado.

PORTAS ABERTAS AO PÚBLICO

De acordo com o relatório elabo-
rado pelo Departamento de Informá-
tica e Pesquisa, a partir dos dados
fornecidos pelo Departamento do Ce-
rimonial, a Assembléia recebeu, no
mês de maio, 22.581 visitantes. Deste
total, 17.022 pessoas dirigiram-se aos
gabinetes da área política, e 5.559
buscaram a área administrativa.
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O grupo de capoeira da Associação Negrinhos de Sinhá fez demonstrações na ,'\sscmhléia Lcgislaiiva.

uma batalha no sentido de que o negro	 no seu entender, abriu espaço para uma
ocupe efetivamente seu lugar na sociedade bra-	reflexão profunda por parte de toda a sociedade
sileira.''	 sobre as causas dos negros.

\ missa conga, Com a presemiç--.i do rei cda rainha con ga de Minas Gerais, encerrou is emisie ii iorações do ('entenãrio
da Abolição da Fscris:itura na
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NOVAS LIDERANÇAS

k11
Deputado .Adeniir Lucas, Líder do P113

Os Deputados Luís Ganibogi, Serafim (iodi-
nho e Aloísio Garcia, do PMDB, assumiram, respec-
tivamente, as pastas da Administração, da Casa Civil e
da Educação. Em decorrência do seu afastamento,
tomaramposse na Assembléia LeisIativa os suplentes
Ferrar Caldas, Dirceu Pereira e xinico Resende.

Reassumiram suas cadeiras nesta Assembléia
os Deputados Geraldo da Costa Pereira, Eurípcdes
Craide e Mendes Barros, que deixaram as Secretarias
da Justiça, de Recursos Humanos e Administração e
de Minas e Energia, respectivamente.

(

Deputado Jairo Magalhães Alves, Líder do PSt3
LIDERANÇAS

O Partido Democrata Cristão-PDC tem como
Líder o Deputado Mílton Cruz e como Vice-Líderes
os Deputados Rubens Garcia e Paulo Fernando.

A liderança do Partido Trabalhista Brasileiro-
PTB está a cargo do Deputado Ademir Lucas, ex-
PMDB . Na 1 iderança do Partido Social ist:l 13 rasi lei ro-
PS B está o Deputado Jairo \l,i alhãr-s AI ves.

. 
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Mílton i i . 	Líder do l'l)(

VICE-LIDERANÇAS
Com a nomeação dos De putados Serafim Go-

dinho, Aloísio Garcia e Luís Gambogi. Vice-Líderes
do Governo na Assembléia, para as pastas da Casa Ci-
vil, Administração e Educação, respectivamente, as-
sumiram as Vice-Lidcranças os Deputados Jorge Gi-
bran. Elmo Braz e José Rcnato Novacs, de acordo
com indicação do Governador Newton Cardoso.

O Governador indicou o nome do Deputado
Sérgio Emílio para assumir interinamente a Liderança
do Governo na Assembléia, no período de 21 de maio
a 12 de junho deste ano, quando o Deputado Felipe
r'.éri estará ciii siagem ao exterior.

VIAGENS AO EXTERIOR
A Deputada Maria Elvira retomou, no dia 5 de

maio, de viagem à Austrália. O Deputado Felipe Néri,
Líder do Governo na Assembléia, se encontra nos
Estados Unidos, desde o dia 21 de maio, devendo re-
gressara 12 de junho.

Assembléia comemora cem anos
da Abolição da Escravatura

Em reunião especial, no último dia 11 de
maio, a Assembléia Legislativa comemorou o
Centenário da Abolição da Escravatura no Bra-
sil, com apresentação de coral, grupo de ca-
poeira e com a presença do rei e da rainha con-
ga de Minas Gerais.

Após a apresentação do coral da Associa-
ção dos Artistas da Família Ferroviária e a de-
monstração do grupo de capoeira da Associação
Negrinhos de Sinhá, ocupou a tribuna a Depu-
tada Maria Elvira, do PMDB, autora do requeri-
mento que originou a solenidade. Falando em
nome do seu partido, Maria Elvira analisou a
situação atual dos negros no Brasil, lembrando
a contribuição da raça para o Pais. Em seguida,
o Líder do PMDB na Assembléia, Deputado Ar-
mando Costa, comentou vários aspectos da his-
tória do negro e lembrou que "o momento é
para reflexão, para um exame de consciência e
,jma tomada decisiva de posição de toda a so-
ciedade brasileira rumo ã verdadeira democra-
cia,

Falando em nome da Bancada do PFL, o
Deputado Mauro Moraes fez um apanhado so-
ciológico sobre a tendência da escravidão no
Brasil - primeiro voltada para o índio, depois
para o negro - e destacou a luta e os valores das
pessoas que se empenharam na causa negra.
Discursando em nome do PT, o Deputado Nil-
mário Miranda afirmou que "não há o que co-
memorar no dia 13 de maio, porque os negros
saíram das senzalas e foram parar nas favelas".
Para Nilmário, "a democracia racial é um mito e
a sociedade brasileira é profundamente racista,
o que faz com que o dia 13 de maio seja, essen-
cialmente. um dia nacional de luta",

	

O Deputado José Bonifácio Filho falou	 A professora Efigénia Carlos Pimenta,	 Encerrando a solenidade, o Deputado

	

em nome do PDS, destacando o papel da prin-	Coordenadora da Comissão Nacional do Cenle-	Neif Jabur lembrou os poemas de Castro Alves

	

cesa Isabel e a importância da Lei Áurea. Em se-	nário da Abolição, discursou em nome dos ne-	e destacou a escravidão embutida no analfabe-

	

guida falou o Líder do Partido Liberal, Eduardo	gros, afirmando que "Minas Gerais é o Estado	tismo, na ignorância, na pobreza P. no desem-

	

Ottoni, lembrando que "o dia 13 de maio de	que mais marginaliza o negro." Na oportunida-	prego. Jabur exaltou a reunidio especial "que

	

1888 não foi o firo de urna luta. Foi o reinicio de	de agradeceu a homenagem da Assembléia que,	proporcionou momentos de profunda reflexão".

1 ENCONTRO DA MULHER NEGRA

	

Dentro das comemorações do Centenário da	nação."-	-	 DENÚNCIA
	Abolição da Escravatura no Brasil, realizou-se no dia	 A convite da coordenaçao, participaram conio

	

9 de maio, no Palácio da Inconfidência, o 1 Encontro	palcstristas mulheres ilustres como a Deputada ('<)ris-	 n

	

s-	 A Deputada Beedita da Silva abordou a

	

Mulherulher Negra, promoção conjunta do Ministério	fituinte, Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Falita	questão do negro do Brasil sob vários aspectos, acen-

	

da Cultura edo Governo do Estado, que Contou com o	do Carmo Fudor, uma dasprimeiris mulheres neeras	tuando sua preocupação com o futuro: "A questão do
apoio da Assembléia Legislativa.	 a se formar em Medicina: Uiva Moreira, cientista p0-	negro e da mulher só será resolvida quando pudermos

	

Participaram do encontro cerca de 800 pessoas	hüca e presidente da Casa Dandara. Conceição Leal,	desfrutar do podcr", sustentou a parlamentar, para

	

de todo o Estado. Segundo a coordenadora Etiênia	membro da comissão nomeada pelo Ministério da	quem o centenário da abolição deve servir para uni

	

Carlos Pimenta, "o evento serviu para mostrar a so-	Cultura para coordenar a programação pelos 100 anos	bom momento de reflexão "onde possamos denunciar

	

ciedade brasileira que os negros querem se integrar no	da abolição, e a professora Maria Eugenia Gonçalves,	e nos conscientizarmos que só através da luta conse-

	

Sistema de educaçao, u-abalho e saúde, sem discrimi-	que falou sobre a religiosidade da mulher negra.	guiremos nossa total liberdade".
Para a medicacarioca lalita do Carmo 'Fudor

"o negro só deixará sua condição de discriminado
dentro da sociedade quando ele tiver acesso à educa-
çao

.A Presidente da Casa [)andara, Diva Moreira,
lembrou que "a situação da mulher, enquanto negra, é

/	 a mais diticil, pois ela é o quarto extrato da sociedade
brasile 	ti	homem branco, a mu-

brancalher 
ChIBATA
Conceição Leal lembrou em sua palestra que

a Lei ..\mirea só tirou o negro da chibata físicz e que
ele permanece na chibata psicológica. Para sair dessa
situação de desigualdade, ele precisa de ter as mesmas
oportunidades e o reconhecimento de sua cultura''.

A professora Maria Eugênia Gonçalves desta-
cou em sua palestra os preconceitos contra a mulher
também na religião: ''Nas religiões não católicas, as
mulheres não eram aceitas para os cargos hierárqui-
cos. A i areja católica mostra que a sitUiÇao não é di-
ferente. —Nas congregações e nos colégios, a mulher
negra nunca alcançou os cargos usais altos e esteve
sempre ligada às tarefas do tanque e da cozinha, com
uni agravante: até antes da Segunda Guerra Mundial,
para entrar ciii qualquer congregação, a negra tinha
que obter permissão do Papa''.

Na concepção dos participantes, o 1 Encontro
Estadual da MulhCr Negra teve uni saldo positivo,
uma vez que serviu para uma avaliação da situação da
mulher negra, não so em Minas Gerais, mas em todo o
II r:isi 1
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VISITAS OFICIAI

TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE
LEI SUJEITO A TRÊS DISCUSSÕES

O Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais es-
tabelece, no seu artigo 235, que "sal-
vo disposições em contrário, os proje-
tos de lei terão três discussões".

Assim, excetuados os casos ex-
pressamente previstos no Regimento,
o projeto é recebido, numerado, pu-
blicado e aprovado em 1 discussão,
pelo Plenário da Casa, e, a seguir
despachado pela Presidência à Co-
missão ou Comissões competentes, a
fim de receber parecer para 2' dis-
cussão.

Via de regra, cada Comissão tem
o prazo regimental de 15 dias corri-
dos para apreciar a matéria, a contar
da data de seu recebimento, cabendo
ao relator a metade do prazo para
apresentar o seu parecer.

Apreciado pela primeira Comis-
são, o projeto é enviado à segunda a
que tiver sido distribuído, para que
esta, no mesmo prazo, dê o seu pare-
cer.

Apreciada pela segunda Comis-
são, a matéria é submetida ao exame
da terceira, tendo esta idêntico prazo
para liberação.

Uma V07 examinado o projeto
pelas três Comissões, são os parece-
res enviados à Coordenação de Reda-
ção e Revisão, e posteriormente à
Coordenação de Publicações e Anais
para publicação no "Diário do Legis-
lativo". Publicados os pareceres, o
projeto está em condições de ser co-
locado em Ordem do Dia, no Plenário,
para onde é enviado para ser discuti-
do e votado, em segunda discussão.
Obs: Para ser emitido o parecer de
segunda discussão, não é obrigatório
o exame do projeto por três Comis-
sões. Podem ser ouvidas uma, duas
ou, no máximo, três. Isto fica a crité-
rio da Presidência da Casa, observado
o conteúdo da matéria. Segundo dis-
põe o Regimento Interno, "se a maté-
ria depender de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e da Comis-
são de Finanças e Orçamento, estas
serão ouvidas em primeiro e último
lugar, respectivamente".

Examinado em 2 u discussão,
pelo Plenário, o projeto é remetido
novamente às Comissões para o pare-
cer de 3P discussão. Nesta fase, ouve-
se apenas uma Comissão, a última
que o examinou em 2' discussão. Pu-
blicado o parecer, o projeto estará em
condições de ser incluído em Ordem
do Dia para 3 discussão.

Apreciado em Plenário, em 3
discussão, vai o projeto à Comissão
de Redação para o parecer de redação
final. Nesta fase, o projeto não pode
sofrer modificação que altere o seu
conteúdo, pois a atribuição da Comis-
são de Redação é somente dar forma
à matéria aprovada, segundo a técni-
ca legislativa.

A Comissão de Redação tem o
prazo de 48 horas para emitir parecer
sobre os projetos com prazo de trami-
tação fixado pelo Governador do Es-
tado e para os examinados em regime
de urgência, e de 5 dias para os de-
mais projetos, salvo se concedida
prorrogação pelo Presidente da As-
sembléia, a requerimento da mesma
Comissão.

Oferecida a redação final, ela se-
rá discutida e votada, independente-
mente da publicação prévia do pare-
cer. Se, antes de iniciada a discussão,
a Assembléia deliberar, a requerimen-
to, a sua distribuição em avulso, adia-
se para a reunião seguinte a discus-
são e votação da matéria. A redação
final só se admite emenda com o ob-
jetivo único de ordenar a matéria se-
gundo a técnica legislativa, corrigin-
do a linguagem, os enganos e as con-
tradições.

Aprovada a sua redação final, a
matéria será enviada a sanção no pra-
zo de dez dias úteis, sob a forma de
proposição de lei, ou será promulga-
da, conforme o caso.

Recebendo a proposição de lei
resultante de projeto aprovado pela
Assembléia Legislativa, ou tido corno
aprovado, por decurso de prazo (arti-
go 42, § 22, da Constituição Esta-
dual), o Governador do Estado, no
prazo de 15 dias úteis:

- a sancionará, se a ela
aquiescer;

II - a vetará, total ou parcial-
mente, se a julgar, no todo
ou em parte, inconstitucio-
nal ou contrária ao interes-
se público.

Havendo silêncio do Governa-
dor, decorridos os 15 dias úteis, tem-
se a proposição como sancionada e,
neste caso, será promulgada pela As-
sembléia Legislativa.

Em caso de veto, o Governador
o publicará e comunicará suas razões,
através de Mensagem, ao Presidente
da Assembléia, no prazo de 48 horas.
Recebido o veto (total ou parcial), o
Presidente da Assembléia o submete-
rá ao exame do Poder Legislativo,
que poderá mantê-lo ou rejeitá-lo.

ESPAÇO CULTURAL	
1	-

Dentro das comemorações do Cente-
nário da Abolição da Escravatura, a Associa-
ção dos Artistas da Família Ferroviária -
ADARFF - realizou, de 4 a 12 de maio, no
Espaço Cultural da Assembléia Legislativa,
uma exposição de obras de diversos arte-
sãos associados à entidade.

No período de 16 a 21 de maio, o Espa-
ço Cultural esteve ocupado pela Associação
Uberabense de Artesãos e Artistas, com ex-
posição de diversas obras de artistas triangu-
linos.

Espaço Aberto

O Espaço Cultural da Assembléia Le-
gislativa, criado pela Deliberação n 2 315/86,
de 7.10.1986, tem como objetivo divulgar tra-
balhos de arte e outros eventos de relevância
para a cultura mineira.

Ao Espaço Cultural podem associar-se
instituições de ensino e outras entidades cul-
turais do Estado e dos municípios mineiros. A
sua administração é exercida pela Diretoria-
Geral, juntamente corri a Secretaria-Geral da
Mesa, que asseguram o apoio indispensável
à realização dos eventos.

Incumbe ao responsável pelo evento:
- cumprir o termo de compromisso firmado

com a Assembléia Legislativa:
II - transportar os equipamentos e as obras

a serem expostos, manter a sua guarda,
retirá-los ao término do evento, assu-
mindo a conseqüente despesa e danos
ou extravios que porventura venham a
ocorrer;

III - montar, guardar e desmontar os equipa-
mentos e trabalhos a serem expostos:

IV - divulgar o evento;
V -zelar pelos bens objeto da cessão tem-

porária e ressarcir : tão logo exigido, in-
dependentemente de qualquer medida
judicial ou extrajudicial, os danos que
porventura forem causados ao patrimô-
nio da Assembléia, decorrentes da utili-
zação do Espaço Cultural:

VI -arcar com os serviços de recepção,
buffet e garçoneria que contratar em fun-
ção do evento.

PORTAS ABERTAS AO PÚBLICO

De acordo com o relatório elabo-
rado pelo Departamento de Informá-
tica e Pesquisa a partir dos dados
fornecidos pelo Departamento do Ce-
rimonial, a Assembléia recebeu, no
mês de maio, 22.581 visitantes. Desse
total, 17.022 pessoas dirigiram-se aos
gabinetes da área política, e 5.559
buscaram a área administrativa.

Esses números revelam um au-
mento do fluxo de público visitante
da ordem de, aproximadamente, lO%
em relação ao mês anterior.

LPRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA FALA SOBRE ABOLIÇÃO i

Em 13 de maio de 1888, concretizou-se, após séculos
de sofrimento para os africanos e seus descendentes no
Brasil, a abolição da escravatura. A Campanha Abolicio-
nista que atingiu o ponto culminante com a assinatura da
Lei Áurea, significou o golpe final na ominosa instituição
do escravismo, que fazia do Brasil, no final do Século
XIX, a única nação escravocrata das Américas.

Decorridos cem anos, fazemos nosso o pensamento
das lideranças negras mais expressivas, de que o momen-
to requer de toda sociedade um posicionamento na busca
da plena democracia, para por fim às desigualdades ainda
existentes no Brasil.

Entendemos que, encarados os acontecimentos de
cem anos atrás corno uma etapa - e das mais importantes -
na luta pela conquista da plena cidadania, não apenas dos
descendentes de africanos, mas do povo brasileiro como
um todo, é indubitável que a data de 13 de maio de 1988
transforma-se numa referência de inegável valor histórico,
convidando todos os segmentos da Nação a uma profunda
reflexão.

Os dados assustadores sobre a situação de margina-
lidade e abandono em que se encontram os negros em
nosso País, ainda hoje colocados diante de barreiras que
têm impedido os seus esforços de realização humana e as-
cenção social, decididamente não honram os nossos ideais
de Nação livre e civilizada. Ainda assim, antes de signifi-
carem desalento, devem ser vigoroso estímulo para o ár-
duo trabalho de engenharia política e social a que se deve
entregar o país, se não quiser enveredar-se pela contra-
mão da História.

A luta de hoje representa o desdobramento da Cam-
panha pela Abolição. E não há dúvida de que o caminho
para a construção de uma nação soberana, desenvolvida e
justa, passa, necessária e inequivocamente, pela atualiza-
ção dos sentimentos e idéias que fundamentaram as atitu-
des de 1888, buscando-se remover todo e qualquer obstá-
culo ao progresso humano, social, político e econômico
dos cidadãos negros. Aí caminharemos, quem sabe, para a
construção da grande "democracia racial" sonhada por
tantos dos nossos antepassados.

E com este espírito que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais se associou, desde o começo, às justas co-
memorações do 1 1 Centenário da Abolição da Escravatura
no Brasil.

Deputado Neif Jabur
Presidente da Assembléia Legislativa

REUNIÕES ESPECIAIS DE MAIO

REUNIÕES ESPECIAIS
Durante o mês de maio a Assembléia Legislativa destinou reuniões

especiais à comemoração do centenário da Abolição da Escravatura no
Brasil; à homenagem ao Senador Ronan Tito, pelo trabalho apresentado
no Senado Federal sobre a solução da crise brasileira, e à comemoraçao
do centenário de nascimento do Dr. Antônio Mourão Guimarães.

A primeira reunião, em comemoraçao ao Centenário da Aboliçao
da Escravatura teve origem em requerimento da Deputada Maria Elvira. A
mesa foi composta pelo Presidente da Casa, Deputado Neif Jabur, pelo
Professor Hugo Gontijo, Secretário de Estado da Educação, representando
o Governador Newton Cardoso, pela Professora Efiyània Carlos Pimenta,
coordenadora da Comissão Nacional cio Centenário da Aboliçao, pelo Sr.
Sérgio Ferrara, Prefeito de Belo Horizonte: pelo Deputado José Maria
Pinto. 3°-Secretário da Assembléia Legislativa, além do rei e cia rainha
conga de Minas Gerais.

Participaram da solenidade o Coral clã Associação dos Artistas dci
Familia Ferroviária, o Grupo de Capoeira da Associação Negrinhos de Si
nhã e o funcionário da Casa, Leonardo Noronha, que leu o poema Zum-
bi, Caminho da Raça'', de sua autoria.

RONAN TITO
A homenagem ao Senador Renan Tito ocorreu ria primeira parte da

164 Reunião Ordinária, no dia 17. A Mesa tomaram assento o Deputado
Neif Jabur, o homenageado e o Deputado José Maria Pinto, 3°-Secretário
da Casa.

O Deputado Geraldo Resende, autor do requerimento que deu ori-
gem à solenidade, fez uso da palavra e, a seguir, o Senador Ronan fito
apresentou sua proposta para solução da crise brasileira que consiste, ba-
sicamente, "em transformar a sociedade, o povo brasileiro, em acionistas

_das estatais." Segundo o Senador, desta forma seria possível arrecadar os
iecursos necessários á agilização da economia nacional, evitando a aliena-
ção de estatais como a Petrobrás que, na sua opinião, não devem ser ven-
didas. Sua proposta inclui ainda a descentralização dos tributos pois,
"precisamos retornar aos municípios um percentual grande de sua arreca-
dação para que o prefeito possa ter condições de executar obras".

Após a exposição, Ronan Tito abriu o debate em torno de suas te-
ses, do qual participaram os Deputados Raul Messias, Sérgio Emilio, Ar-
mando Costa, Luiz Vicente, Ronaldo Vasconcelos, Maria Elvira, Jorge
Hannas e Kemil Kuniaira.

ANTÕNIO MOURÃO GUIMARÃES

No dia 26, a recluerimenito do Deputado José Laviola, a Assembléia
comerriorou o centenário de nascimento do Dr. Antônio Mourão Guima-
rães, insigne mineiro, módico, político, banqueiro e industrial, fundador
do Banco de Minas Gerais S/A e da Magnesita S/A.

A reunião foi presidida pelo Deputado Saimit'Clair Souto, Vice-Pre-
sidente da Assembléia, que convidou a participarem da Mesa o Deputado
Luiz Leal, Secretário de Estado da Justiça, representando o Governador
Newton Cardoso: o Dr. Hélio Pentaqna Guimciràes, filho do horricnagea-
do, Dr. José Roberto Menicucci, Secretário de Estado de Obras Públicas:
Dr, Ira Cardoso, Secretário Particij lar do Governador, e o Deputado José
Laviola, 1 2 -Secretãrio da Assembléia.

O Deputado José Laviola destacou a dedicação ao trabalho, o cará-
ter austero e o empenho pelo progresso do País cIne sempre pautaram a
vida do Doutor Antônio Mourão Guimarães, notabilizando o também co-
mo constituinte mineiro durante a legislatura de 1947 a 1951. O Dr. Hélio
Pentagna Guimarães falou em nome cia família, e o Deputado Saint'Clair
Souto encerrou a solenidade exaltando as múltiplas qualidades do home-

ageado que o conduziram ao pleno êxito em cada uma das diversas ati-
vidades que desenvolveu.

A Assembléia Legislativa recebeu no dia
li de maio a visita dos príncipes Dom Luiz de
Orleans e Bragança e Dom Bertrand de Orleans
e Bragança, bisnetos cia princesa Isabel.

Os nic'mbros cia realeza brasileira foram
recebidos pelo Presidente da Casa, Deputado
Neif Jabur, que destacou, ria oportunidade, a
importância da família real no contexto histórico
do Brasil. O Deputado Neif Jabur exaltou a dcci.
sao da princesa Isabel, "que libertou do cati-
veiro a raça negra, desferindo o golpe de mise-
ricórdia na arcaica Instituição escravagista em
nosso País''.

Agrcideccnrdo as palavras do Presidente,
Dom Luiz falou de sua emoção em visitar o Pa-
lácio da Inconfidência e, juntamente com Dom
Bertrand, presenteou o Deputado Neif Jahiir
com um retrato da princesa Isabel feito pela ar-
tista plástica Estergilda Menicucci.

Estiveram presentes ao encontro os De-
putados José Bonifácio Filtro, Jorge Hannas, Jo-
sé Duarte, Mauro Moraes, Adelino Dias, Roberto
Luiz Soares, Aniderson Aclauto, Carrnilo Machado
e Delfim Ribeiro.

Além dos membros da família real, visi-
taram a Assembléia Legislativa no mês de maio
as seguintes personalidades:

Dia 17, o Embaixador da Tailândia, Sr.
Pradeep Sochiratna,

Dia 27, o Cônsul-Geral do Japão, Sr, Chi-
chiro Tsukado.

Ím.r-

IR
 Os príncipea t)om Lviz de Orleans e Bragança e Dom Bcrtrand de Orleans e Bragança, bisnetos da princesa Isabel,

Visitaram o Palácio da Inconfidência.
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MATÉRIAS

PROJETOS DF LEI

2/5/88:
N? 800188, de autoria do Sr. Deputa-

do Ronaldo Vasconceilos, que declara de
utilidade publica o Uniao Passagense
Esporte (iube , comi sede no Distrito de
Passagem de Mariana, em Mariana.

NO 801/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Silvio Mure, que estabelece a anti-
ga denominaçaa da Fundaçao de Ensina
Superior de Itaimna, e 

dá 
outras provi-

dencias.

N9 802188, de autoria do Sr. Deputa-
do Bonifcio Mourao, que da a denomina-
çao de Dano de Oliveira Medeiros a Es-
cola Estadual do Alto de Santa Helena,
em Governador Valadares.

NÇ 803188, de autoria do Sr. Deputa-
do Bonifcio Mourao, que da a denonina-
çao de Augusta Querubina do Espirito
Santo a Escola Estadual de Brelaubínha,
do Munic [pio de Governador Valadares.

NO 804188, de autoria do Sr. Deputa-
do Bonifuicio Mourao, que 

dá 
a denomina-

çac de Maria José Ganes A Escola Esta-
dual de So Vitor, Niunicipio do Gover-
nador Valadares.

NO 805/88, de autoria do Sr. Deputado
Bonifcio Mourao, que da o nome de Adão
Nogueira Gençalves A Escola Estadual de
Nova Brasilia, em Governador Valadares.

NO 806188, de autoria do Sr. Deputa-
do Bonifcio Mourao, que da a denomina-
ÇdL() de Escola Estadual '2aldice Dantas
Sathier i Escola Estadual do Bairro Vi-
la Rica, em Governador Valadares.

4/5/88:
NO 816188, do autoria de Sr. Deputa-

do Dirceil Pereira, que institui a Meda-
lha José do Patrocinio.

NO 817188, de autoria do Sr. Deputa-
do Adelino Dias, que d a denominaçie
de Escola Estadual Manoel Cardc'se de Sã
a Escola Estadual de Furado dos Pode-is,
no Municipio do Monte Azul.

NO 818188, co ocitc'riic dc Sr. Gover-
nador do Estado, que cria cargos as
Quadro Permanente do Pessoal cia Secre-
taria e dos Serviços Auxiliares do i'ri -
bunal de Alçada do Estado cio Minas Ge-
rais, e cai outras providencias.

NO 819188, de autoria do Sr. Gover-
nador do Estado, que cria os cargos que
menciona no Quadro Permanente, a que se
refere o Decrete no 16. 499, de 10 de
julho de 1974, o dá outras providon-
e id 5.

NO 820188 5 de autoria do Sr. Gover-
nador do Estado, que altera dispositivo
da Lei nd9.3é?, de ii do dezembro do
1956 9 que fixa o e [e tive da Policia Mi-
litar do Estado de Minas Gerais, e da
c'itLraa primidências.

NO 821188, de autoria do Sr. Deputa-
do Borii fcio Mourao, que da a denomina-
çe de Marcas Geber Sino À Escola Es-
adua 1 de Bagun ri , do Mun ic [p1 o de Go-

vernador Valadares.

NO 822188, cio autoria do Sr. Deputa-
do Milton Cruz, que da a denominaçao de
Ápio Cardoso a rodovia Espinosa - Mon-
tem Claros - BR-122.

5/5/88:
NO 823188, de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado, que altera a redaço
do artigo 37 da Lei nO 9.380, de 18 de
dezembro do 1986, que dispoe sobre o
Instituto de Providencia dos Servidores
do Estado de Minas Gerais.

NO 824188, de autoria de Sr. Deputa-
do Paulo Pettersen, que 

dá 
a denomina-

çc de Maria da Conceiço Ferreira 2i
atual Escola Estadual da Rua Pedro Les-
sa, situada na Rua Pedro lessa, nO 151,
na cidade de Engenheiro Caldas.

NO 825188, Co autoria do Sr. Deputa-
do Eduardo Ottoni, que declara de uti-
lidade phlica o Rotar y Club de Boa Es-
perança

NO 826/8 tio autoria do Sr. Deputa-
do Eduardo Ottoni, cdIe dublara de uti-
lidade pblica a Soei c-ciode Eunice Rea-
ver, de Varginha.

NO 827188, de autoria do Sr. Deputa-
do Am1car Padovani, que declara de
utilidade publica a Augusta e Resuoit-
vel Loja Simbólica Águias de Minas, cem
sede com Belo Urizonte.

9/5/88:
NO 828/88, de nutri a de Sr. Deputa-

do Ferraz Caldas, que declara de utili-
dade publica a Asseciaço dos Produto-
res Rurais de Arantina, com sede na ci-
dade de Arantina.

NO 829188, de autoria do Sr. Deputa-
do Ferraz Caldas, que declara de utili-
dade publica a Associaçao dos Ilunici-
pies da Microrregiao do Circuito das
Águas - AMAC, com sede e foro na cidade
de Caxambu.

NO 830/88, de auLoiicc do Sr. Deputa-
do Ronaldo Vasconceilos, que declara de
utilidade publica a Creche ComuniCaria
W Noli, cole sede er Belo Horizonte.

10/5/88:
NO 831188, de autoria cio Sr. Deputa-

do Geraldo Rezende, que declara de ati-
idade pública o Instituto Presb 1 teria-

no de Educação de Araguari - IDEA, e-ar
sede no cidade de Araguari.

NO 832188. cIo autoria do Sr. Depsita-
do Domingos l.anna, que altera a rodaçao
Ia	co no 6.263, do 18 de dezembro de
1273, que dispoe sobre a Loteria do Es-
Lade do Minas Gerais, e dá outras pro-
vicenc'os.

12/5/88:
NO 834188, de autoria do Sr. Deputa-

do Jose Bonifacio, que declara de uti-
lidade piib 1 teu a Conferencia de Sao Vi-
cento de Paulo, da Igreja de Nossa Se-
nhora de Rosario, com sede na cidadde
de São João dei-Rei.

NO 835188, do autoria do Sr. Deputa-
do Agostinho Patrus, que declara de
utilidade pública a Loja Maç6ni ca Paz e
Progresso PO IS, com sede em Belo Ho-
rizonte.

NO 836188. de autoria do Sr. Deputa-
do Domingos Lanna, que declara do uti-
lidade publica oAlvinopolis Campestre
Clube, comi sede na cidade de Alvinopo-
lis.

NO 837188, de autoria do Sr. Deputa-
do Amilcar Padovani, que declara de
utilidade pública o Clube-Escola Infan-

tOJuVe1i ii lo Velei bel , com sede no uiu-
nicipio de Ouro Preto.

NO 838188, de autoria do Sr. Deputa-
do Amilcar Padovani, que declara de
utilidade publica a Sociedade Operacio-
nal de Proteçac e Assistencia ao Chaca-
rense - SOPAC, coei sede no Município de
Chácara.

NO 839188, de autcrla do Sr. Deputa-
do Luis Gainbogi, que declara de utili-
dade pública a Associação Protetora da
lnfricia de Itambacuri, mantenedora do
Hospital Tristao da Cunha, de Itambacu-
ri.

NO 840188, de autoria do Sr. Deputa-
do Jose Lvio1a, que declara de utili-
dade publica o_Hospital Olynto Amada,
Ca Sociedade Sao Vicente de Paulo, se-
diado no Município de Astolfo mitra.

NO 841188, de autoria do Sr. Deputa-
do Aloisio Carda, que declara de uti-
lidade ptiblica a Fundação Assistencial
Luis Puas, com sede na cidade de Belo
Horizonte.

18/5/88:
NO 844188, de autoria do Sr. Deputa-

do Eduardo Ottoni, que declara de uti-
li dado publica o Conselho Comunitário
do Bairro Nossa Senhora de Fatima, da
cidade do Varginha.

NO 845188, de autoria do Sr. Deputa-
do Eduardo Ottoni, que declara de uti-
lidade pública a Caixa Beneficente Dr.
Joo cio Freitas, da cidade de Varginha.

NO 846188, de autoria do Sr. Deputa-
do Amilcar Padovani, que dispoe sobre a
denominação de ginásio estadual, o da
outras providencias.

19/5/88:
NO 847188, de autoria do Sr. Deputa-

do Paulo Pettersen, que declara de uti-
lidade pública o Clube de Amizade e Am-
pare o Criança, com sede na cidade de
Belo Horizonte.

NO 848/88, de autnnia do Sr. Deputa-
do Paulo Pettersen, que 

dá 
a denomina-

çao de Joo Carlos Pedreira de Preitos
ai' trecho da Rodovia 13-449 que liga o
Mtinicipio de Arceburgo ao Município de
Mococa-SP.

NO 849188, de autoria do Sr. Deputa-
do Paulo Pettersen, que autoriza _o Po-
der Executivos retirar a condiçao cem
pensat6nia da transferência de recursos
do Estado para a construção de 45 (qua-
renta e cinco) casas residenciais des-
tinadas ao Ministerio do Exercito.

NO 850/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Mauricio Moreira, que declara de
utilidade publica a Sociedade Gua [na
Clube, situada nesta Capital.

NO 851188, de autoria do Sr. Deputa-
do Geraldo Rezende, que declara de uti-
lidade publica o Grupo PX Rodovianio
UAI, com sede ria cidade de JJberlandia.

20/5/88:
NO 852188, de autoria do Sr. Deputa-

do Sérgio Emilio, que declara de utili-
dade pública a Fundação de Assistência
Social e Creche Dr. Oscar Barbosa, com
sede em Pequi.

23/5/88:
NO 855188, de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado, que autoriza ci Poder
Exocufivo a abrir credito especial de
Cz$ 77.000.000,00 (setenta e sete mi-
1h6es de cruzados), para atender is
despesas com o pagamento de subvençes
e bolsas de estudo a serem concedidas
pelos Deputados Estaduais no exercicio
de 1988.

NO 856188, de autoria do Sr. Deputa-
do Saínt'Clair Souto, que 

dá 
a cienorri-

nação de Escola Estadual Politécnica
Tancredo de Almeida Neves A Escola Es-
tadual do Bairro Cachoeira, no 'hinici-
pio de Unal.

NO 857188, de autoria do Sr. Deputa-
do Raimundo Albergaria, que autoriza o
Poder Executivo a dispor sobre o lança-
mento na coluna "Outros Créditos" do
livro de Registros de Apuração cio 1CM,
modelo 9, do valor do imposto incidente
sobre o acréscimo financeiro, nas ven-
das a prestaçao promovidas por estabe-
lecimento varejista a consumidor final,
sem interveniencia de instituição fi-
nanceira.

NO 858188, de autoria do Sr. Deputa-
do Ferraz Caldas, que 

dá 
a denominaçae

de Vereador Joao Vicente Vieira Canon-
gos a rodovia do ligação da cidade de
Coronel Xavier Chaves 3 BR-383.

NO 859188, de autoria do Sr. Deputa-
do Ronaldo Vasconceilos, que declara de
utilidade pública o Centro Espirita Is-
mael, com sede em Belo Horizonte.

NO 860188, de autoria do Sr. Deputa-
do Ferraz Caldas, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel de propriedade
do Estado ao Município de Caxambu.

25/5/88:
NO 862188, de autoria do Sr. Deputa-

do João Lamego, que declara de utilida-
de pGblica a Associaçao do Pais o Airi-
gos dos Excepcionais - APAF, com sede
no Município de Alienas.

NO 863/88, de autoria do Sr. Deputa-
do João Lamego, que declara de utilida-
de pública a Fraternidade Feminina cio
Triangulo, tia cidade de Uberaba.

NO 864188, de autoria do Sr. Deputa-
do Milton Salies, que declara de utili-
dade pública a Associaçuo Beneficente 8
de Setembro, sediada em Uberaba.

NO 865188, do autoria do Sr. Deputa-
do AntonioFagurides, que declara de
Utilidade publica a Sociedade de Inves-
tigações Florestais - SIF, com sede em
Viçosa.

NO 866188, de autoria cio Sr. Deputa-
do Antonio Fagundes, que declara de
U tilidade publica a Fundação Rarrmsol ica
de Logosofia, de Belo Horizonte.

27/5/88:
NO 867188, de autoria de Sr. Deputa-

do Amilcar Padovani, que declara de
Utilidade pública a Sociedade Auxilia-
dora e Assistencial Lar Vazio, coo sede
no Município de Juiz de Fora.

NO 868188, de autoria do Sr. Deputa-
do Jose Maria Chaves, que declara de
Ut ilidade publica a Colmeia - Entidade
Filantrópica Neuza Canela de Carvalho,
Com sede em Poços de Caldas.

NO 869188, de autoria do Sr. Deputa-
do Paulo Feri-az, que autoriza o Poder
Executivo a fazer doação de imóvel _ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indus-
trias da Construçao e cio Nlohilionio de

Vespasiano, e d,i outras previdências
[ex-Projeto de Lei nO 904184, desarqui-
vaclo a pedido do Deputado Romeu Quei-
roz).

NO 870188, de autoria cio Sr. Deputa-
do Ademir Lucas, que declara de utili-
dade publica a Associação Comunitária
So Jose Operário, com sede no Munici-
pio de Contagem.

NO 871188, de autoria do Sr. Deputa-
do Rubens Garcia, que declara de_utili-
dade pública a Conferencia de São Vi-
cento de Paulo, da Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, de Paraguaçu.

31/5/88:
NO 872188, de autoria cio Sr. Deputa-

do Romeu Queiroz, que declara de utili-
dade publica a Associação de Apoio Co-
munitnio do Residencial Morada Nova,
cora sede na cidade de Patrocinjo.

NO 873188, de autoria do Sr. Deputa-
do Carlos Pereira, que proíbe no Estado
de Minas Gerais o uso e cornercializaçao
de produto que contenha o gás cloro
flior carbono, e dá outras providen-
cia s.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

2/5/88:
NO 807188, de autoria da Comisso de

Justiça, que aprova o Instrumento de
Distrato e Rescisao dos Acordes, Con-
venções e Pactos Estipulados pelo Esta-
do do Minas Gerais e por FIAI S.p.A.
para a implantação de uma indústria me-
talúrgica, uma industria automobilisti-
ca o de uma atividade de produção de
autopeças.

3/5/88:
NO 808188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova os Corvnios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Saú-
de, e os Municípios de Ipuiúna, São Jo-
se do Jacui, Sardoã e Virgolandia.

NO 809188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova e Convênio cio coo-
peraçao tocnica celebrado entre o Esta-
do de Minas Gerais, através da Secreta-
ria de Estado dos Transportes, e o Nu-
nicipio de Uberaba.

NO 810188, de autoria da Comisso de
Justiça, que aprova o Convenic celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
trav6s da Secretaria de Estado da Cul-
tura, e a Fundaçao de Desenvolvimento
da Pesquisa - FONDEP.

NO 811/88, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio SFA-
PA/SPC nO 1)01/55 celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Agricultura, Pecua-
ria e Abastecimento 2 e a Fundaçao Rural
Mineira - Colonizaçao e Desenvolvimento
Agrário - RLRAIMI\AS.

NO 812188, do autoria da Comisso de
Justiça, que aprova o Termo Aditivo nO
1 ao Convnio celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, através da Secretaria
de Estaria da Saúde, e o Nunic[pio de
Sao João del-Rej.

NO 813/88, de autoria da Comissão de
Justiça1 que aprova o 12 Termo Aditivo
ao Convenio celebrado entre a Secreta-
ria de Estado de Agricultura e Pecua-
ria, a Escola Superior de Agricultura
de Lavras, e a Empresa de Pesquisa A-
gropecuria de Minas Gerais - EPAMIG, e
a Fundaçao de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Extensao.

NO 814188, de autoria cia Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio nO
0e5/86 celebrado entro a Fundaçao Na-
cional Pré-Mem6ria, através da BibI ia-
Lera Nacional, e a Secretaria de Estado
da Cultura, com a intervenienc ia cio Mi -
nistenio da Cultura.

NO 815/88, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria cio Estado da Saú-
de, e o Nunicipio de Carvelo.

12/5/88:
NO 833/88, de autoria da Mesa da As-

sembléia, que concede licença ao Gover-
nador Newton Cardoso para ausentar-se
do Estado.

18/5/88:
NO 842188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova o Termo de Rerrati-
ficaçao cio Quarto Termo Aditivo ao Con-
vnio celebrado entre a Secretaria de
Estado da Cultura e a Universidade Fe-
deral de Ouro Preto.

NO 843188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova os Convênios ceie-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado de O-
bras Públicas, Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CO1)FURB, do Secretário de Estado Ex-
traordinrio de Assuntos Municipais e
os Municipios de Ant6nio Dias, Aiuruo-
ca, Andrelndia, Arceburgo e Argirita.

20/5/88:
NO 853188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travas da Secretaria de Estado da Sari-
dc, e o Nirinicipio de Conceição das Pe-
dras.

NO 854188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convnie celebra-
do entro o Estado de Minas Gerais, a-
travas da Secretaria de Estado cia Cul-
tura, e o Centro de Integraçao Empre-
sa-Escola de Minas Gerais - CIEE/NG.

23/5/88:
NO 861188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova os Convênios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Sari-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, cia Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CODEURB, do Secretario de Estadia Ex-
traordininio de Assuntos Municipais, e
os Municípios de Jeqiri tai, Juruaia, la-
goa Formosa, ledipoldina o Madre de Deus
de Minas.

REQUERIiliN1oSN12lERADOS

2/5/88:
NO 1.796188, de autoria do Sr. Depu-

tado Domingos Lanna, formulando apelo
aos Srs. Presidente da República, Mi-
nistro da Justiça e Ministro da Agri-
cultura, no sentido de envidarem esfor-
ços para que se proceda ao examejurí-
dico da matéria relativa a concessao de
concordata aos produtores rurais, por
meio de propesiçao a ser apresentada ao
Congresso Nacional.

NO 1.797188, do autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Oiro-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam tomadas providncias para a abertu-
ra e asfaltamento de trecho de 30 km,
que liga Grupiara a Barragem de Embor-
caçao.
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N9 1.798188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de se ordenarem providencias
com vistas a instalação de dois poços
artesianos na cidade de Tabuleiro.

N2 1.799188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastiao Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido da liberaçaode recursos finan-
ceiros para construção de 100 casas po-
pulares no Município de Tabuleiro.

N2 1.800188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de se autorizar a liberação de
recursos para a construço de trs pon-
tes em concreto nos povoados da cidade
de Tabuleiro, denominados Accio, Igre-
jinha e Ribeiro de Santana.

3/5/88:
NQ 1.801188, de autoria do Sr. Depu-

tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido de que
determinem providencias visando ao as-
faltamento do trecho de aproximadamente
8 km que liga a BR-459, no Município de
Poços de Caldas, ao Distrito de Santana
de Caldas, no Município de Caldas.

N9 1.802188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Presidente da TRANSMETRO
no sentido de se criar uma linha de
6nibus saindo do Conjunto Paimital e
passando pelo Conjunto Cristina e pelo
Centro do Distrito de São Benedito, com
destino ao Distrito industrial de Santa
Luzia.

N9 1.803188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Fazenda, no sentido
de que determinem providncias objeti-
vando seja enviado um projeto de lei a
esta Casa alterando a legislação refe-
rente ao Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores, de modo a permi-
tir a compensação de crúdito tributário
ou a redução de aliquota referente ao
tributo mencionado as empresas que em-
pregarem menores carentes na faixa eta-
ria de 12 a 18 anos, subsidiando-se,
tambm, o custeio de seus estudos.

NO 1.804188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e. Secretario
de Estado do Trabalho e Ação Social, no
sentido de ser criado naquela Secreta-
ria um cadastro dos servidores públicos
estaduais, das adminlstraçoes direta e
indirta, coe as finalidades que men-
ciona.

NO 1.805188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica e Mi-
nistro dos Transportes, no sentido de
que conste do traçado final da Ferrovia
Leste-Oeste o percurso Cuiabá - Alto
Garças - Jataí - Rio Verde - Itumbiara
- Uberindia.

4/5/88:
N2 1.806188, de autoria do Sr. Depu-

tado Sérgio Emilio, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Educaçao, no sentido
de determinarem providncias objetivan-
do a alteração da jurisdição da 23 ,2 De-
legacia Regional de Ensino, sediada em
Sete Lagoas, e a criação e implantaçao
de uma DRE, com sede em Curvelo.

NQ 1.807188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando

apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Justiça, no
sentido de se reverem imediatamente os
vencimentos dos Oficiais de Justiça,
fixando-se-lhos remuneração condigna
com as importantes funç6es que desempe-
nham.

N9 1.808188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Diretor-Geral do DER no
sentido de que seja providenciada a
construção de uma passarela sobre a
BR-262, no Bairro Cruzeiro Celeste, em
João Monlevade.

N9 1.809188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Educação, _no
sentido de jue determinem as providen-
cias necessarias a restauração do prú-
dio da Escola Estadual Madre Maria de
Jesus, localizada em Itabira.

N 1.810188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam tomadas medidas visando a abertura
e asfaltamento do trecho que liga Cau-
polis a Capinúpolis.

N9 1.81-1188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja autorizado o asfaltamento da estrada
que liga Comendador Comes a Campina
Verde.

NQ 1.812/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que de-
terminem providencias para o asfalta-
mento da estrada que liga Campo Florido
a Pirajuba e Planura.

NQ 1.813188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja autorizado o asfaltamento da estrada
que liga Estrela do Sul a Grupiara, no
Alto do Paranaiba.

5/5/88:
NO 1.814188, de autoria do Sr. Depu-

tado Aloisio Garcia, formulando apelo
aos Srs. Ministro de Estado da Fazenda
e Secretario da Receita Federal 2 no
sentido de se reconsiderar a decisão da
Receita Federal de tributar, trimes-
tralmente, os rendimentos dos produtores
rurais do País que possuem mais de uma
fonte de renda, através do chamado
"Carne Leão".

NQ 1.815188, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Pettersen, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que envie mensagem a esta egrúgia
Assemblia Legislativa objetivando a
estadualizaçao da Faculdade de Filoso-
fia, Ciencias o Letras de Carangola,
com sede no Município de Carangola.

N9 1.816188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Salies, formulando apelo ao
Sr. Diretor-Geral do DER no sentido da
abertura de concorrencia pública para
implantaçao de linha regular de 6nihus
Belo Horizonte - Campinas-SP.

N? 1.817188, de autoria do Sr. Depu-
tado Joao Rosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Presidente da República,
Ministro da Fazenda e Presidente da Ca-
mara dos Deputados, no sentido de que
se tomem providencias e se elaborem
normas para conceder isenço de 1CM,

IPI e outros impostos aos produtos e
serviços que menciona e no de se esta-
belecer margem máxima de lucro nos ci-
tados produtos e serviços.

N? 1.818188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
de Estado da Educação, no sentido de
que encaminhem a esta Casa mensagem ca-
peando projeto de lei introduzindo dis-
positivo na Lei nO 9.381, de 18 de de-
zembro de 1986, que permita o retorno
ao Quadro do Magistério dos servidores
das Delegacias Regionais de Ensino, do
órgão central da Secretaria de Estado
da Educação ou dos núcleos do Programa
Estadual de Alimentação Escolar que te-
nham optado pelo Quadro Permanente.

N9 1.819188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo aos
Srs. Secretário de Estado dos Transpor-
tes e Diretor-Geral do DER, no sentido
de se ampliar o quadro de horários dos
onibus que fazem a linha Belo Horizonte
- Esmeraldas - Belo Horizonte, acres-
centando-se horários noturnos ate as 22
horas e partidas diárias a partir das 5
heras da manha.

9/5/88:
N9 1.820188, de autoria do Sr. Depu-

tado Armando Costa, formulando apelo
aos Srs. Presidente da República, Mi-
nistro da Saúde e Presidente do Conse-
lho lnterministerial de Preços - CI?,
solicitando medidas enúrgicas contra a
indústria farmacutica, a grande res-
ponsável pelos preços exorbitantes dos
medicamentos.

NO 1.821188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que autorize a inclusão no Plano de
Acesso de Cidades de Minas, atraves do
DER-MG, do asfaltamento do trecho da
BR-116 - Rio-Bahia a cidade de André
Fernandes, num total de 11 km.

NO 1.822188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido de serem
tomadas providencias objetivando a ins-
talaçao de um posto telefónico na loca-
lidade de Bom Jardim, Município de São
Pedro da Uniao, dentro do Programa de
Implantação da Telefonia Rural.

N9 1.823188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Educação, no sen-
tido da renovação do Convnio firmado
entre o Estado de Minas Gerais, por in-
termdie daquela Secretaria, e a Funda-
ço de Assistncia ao Menor, de Poços
de Cuidas, para assistencia ao menor
abandonado e melhoria do ensino de 10
grau na Escola Profissional Dom Bosco,
daquela cidade.

N2 1.824188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER-MG, no sentido de que
seja asfaltado o trecho da estrada que
liga Botelho a Palmeiral.

N2 1.825188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre
túrio de Estado da Saúde, no sentido da
destinaço de uma amhulncia para a
Fundação Hospitalar São Josú, de Nova
Serrana.

N? 1.826188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-

dente do BEMGE, no sentido de que seja
instalada uma agncia daquele Banco no
Município de Umburatiba.

NQ 1.827188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do Instituto de Meteorologia
- INEMETE, no sentido de que seja ins-
talada uma estação metereolúgica no t1i
nicipio de Serra dos Aimorés.

10/5/88:
N2 1.828188, de autoria do Sr. Depu-

tado João Rosa, formulando apelo aos
Srs. Secretário de Estado de Cincia e
Tecnologia e Presidente do COPAM, no
sentido de adotarem providncias visan-
do à proteço da bacia do rio Sapucaí,
no Sul do Estado, contra as atividades
de mineração - principalmente o garimpo
de ouro- que vem poluindo e comprome-
tendo o meio ambiente da região.

NO 1.829188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da EMATER, no sentido da instalação de
um escrit5rio daquele órgão no Municí-
pio de São João da Mata.

NO 1.830188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretário de Estado da
Saúde no sentido de adotar providen-
cias, conforme entrevista dada ao jor-
nal da Associação dos Hospitais, obje-
tivando conseguir verbas do INAMPS para
implantação, na sua totalidade, em Mi-
nas Gerais, do SUDS - Sistema Unificado
e Descentralizado de Saúde.

NO 1.831188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Secretário de Estado da Saúde
no sentido de que se determine a libe-
ração de uma ambulancia para o Distrito
de Limeira d'Oeste, Município de Itura-
ma.

NO 1.832188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretá-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se au-
torizar o encascalharnento do trecho que
liga a antiga estrada de 'lentes Claros
- Sapa ponte do Espinho, perfazendo
im total de 13 km de extensao.

NO 1.833188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se au-
torizar o encascalhamento do trecho que
liga o povoado do Barreiro de Dentro ao
Povoado de Serra Verde, no Município de
Capitão Eneas, numa extensao de 4 km.

NO 1.834188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se re-
cuperar, através de encascalhamento, a
estrada que liga o Distrito de Terra
Branca ao Município de Bocaiúva.

NO 1.835188, de autoria do Sr. Depu-
tado Romeu Queiroz, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem providncjas objetivando a re-
cuperaçao e o asfaltamenço do trecho
que liga o Distrito de Tnúcia de Carva-
lho, Município de Vespasiano, ao Dis-
trito de Dr. Lund, Município de Pedro
Leopoldo.

NO 1.836/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apoio ao

Sr. Delegado Regional do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal -
IBDF, no sentido de determinar provi-
dencias objetivando a reabertura do
Parque Nacional da Serra da Canastra.

NO 1.837/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que autorize ao Sr. Secretário de Esta-
do da Fazenda assinar convenio junto ao
Conselho Fazendrio - CONFAL, a fim de
que se possa viabilizar a isenção do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
- 1CM, sobre -o queijo mineiro na pri-
meira operação, ou seja, na saída do
produto artesanal do estabelecimento do
fabricante para a distribuição aos ata-
cadistas do setor.

12/5/88:
NO 1.838188, de autoria do Sr. Depu-

tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja reestudado o trajeto da linha de
6nibus urbano Major Pratos - Fábrica de
Cimento, na cidade de Montes Claros, de
forma que a mesma circule dentro do
Bairro Jardim Eldorado.

NO 1.839188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido do encas-
calhamento da estrada que liga o Muni-
cípio de São Francisco a Boca do Rio
Urucuia, passando pelo povoado de Reti-
ro, bem como do conserto de duas pontes
na referida estrada.

NO 1.840188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam efetuados serviços de melhoramentos
na estrada de acesso da BR-135 ao Dis-
trito de Patis, no Município de Mirabe-
ia.

NO 1.841188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apelo aos
Srs. Diretor-Geral do DNER e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
iam tomadas as providncias necessárias
ú implantaçae de melhoramentos e a res-
tauraçalo do trevo de acesso a cidade de
Trs Marias, na BR-040.

NO 1.842/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam tomadas as providncias necessárias
a continuação dos serviços de pavimen-
Laçlo da MG-1S1, de Brasilndia at a
cidade de Arinos, passando por Bonfin6-
polis.

NO 1.843188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da RURÀLMI\AS, no sentido de que se fa-
ça loteamento urbano nos terrenos da-
quela fundaçao, em Jaiba.

NO 1.844188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado de Segurança Públi-
ca, no sentido de que se adotem medidas
cabíveis para o reforma e ampl iaçao da
cadeia pública de Santa Rita de Cuidas.

NO 1.845188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador cio Estado e Secre-
tário de Estado dos Transportes, no
sentido da liberação de 10.000 m 2 de
lama asíúltica (tratamento superficial

simples), dentro do Programa de Pavi-
mentaçao de Áreas Urbanas, para o Muni-
cípio de Curinhata.

NO 1.846188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que proceda acima anúlise da situa-
çao dos serviçais das escolas estaduais
visando a uma justa remuneração e a li-
beraço de concurso publico para efeti-
vaçao dos mesmos.

NO 1.847188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de desti-
nar uma balsa para o rio Jequitinhonha,
no Distrito de Terra Branca, no Municí-
pio de Bocaiúva.

N91.848188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado de Agricultura, Pecuú-
ria e Abastecimento, no sentido de se
promoverem estoes junto ao Governo Fe-
deral e órgãos competentes, para sus-
pensão das importaçoes de alho, enquan-
to houver disponibilidade do produto no
mercado nacional, procurando-se, assim,
amenizar os graves problemas vividos
pelos agricultores mineiros que se de-
dicaram a esta cultura.

N! 1.849188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Hannas, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido do
aproveitamento dos candidatos aprovados
no concurso público externo para o car-
go de AFIE-1, da Secretaria de Estado
da Fazenda, homologado em 13/8/85, os
quais foram prejudicados pela realiza-
ção de vários concursos internos, sem o
mesmo rigor daquele a que se submeteram
os referidos candidatos.

NO 1.850188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Presidente da República no sen-
tido de que o saldo devedor dos contra-
tos de crúditos celebrados ate 31/12/86
com o Sistema Financeiro, renegociados
pela lnstruçao nO 1.335, seja bloquea-
do, sob ordenamento cio Banco Central,
em instituições de crdito de fomento,
a partir do Banco Nacional do Desenvol-
vimento Economico e Social - BNDES, por
um prazo de trús anos, quando serao pa-
gos com juros preestabelecidos e sem
correção monetaria.

NO 1.851188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kdnnaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se auto-
rizar a implantação do serviço de abas-
tecimento de água no Distrito de Catu-
gi, Município do Itaipe.

18/5/88:
NO 1.852188, de autoria da Sra. De-

putada Maria Elvira, formulando apelo
ac, Sr. Governador do Estado para que
envide esforços e determine providen-
cias com vistas a reformulaçao da polí-
tica florestal de Minas.

NO 1.853188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado para que
envide esforços e determine providen-
cias visando reformulaç ão dos crit-
rios de proventos dos funcionários pú-
blicos aposentados.

NO 1.854188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bonifcio Mourao, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado, no sentido
de que encaminhe a esta Casa projeto de
lei dispondo sobre efetivação de pro-



lo
fessor e especialista de educaço que
cOnLar a data cia lei cinca anos ou mais
de exerckio no cargo, na forma da Lei
:iQ 7.37, de 11/6/80.

112 1.855188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Gera] do DER, no sentido de que
adotem as providências necessárias a
pavinentaçao asfaltica da estrada que
liga o Distrito de Jaíba 3 cidade de
Manga, passando por Mocambinho e Matias
Cardoso.

NO 1.856188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que autorize o DER-NG a efetuar a esta-
dualização da estrada municipal que li-
ga a cidade de Ouro Verde de Minas a
BR-418, denominada Estrada do Boi, no
Município de Ouro Verde de Minas, num
total de 27 Mm, cujo projeto já se en-
contra no DER.

NÇ 1.857188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Educação, no sen-
tido de determinarem a criação e a im-
plantação do ensino de 20 grau na Esco-
la Estadual de Santa Rita de Caldas.

112 1.858188, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIG

'
no sentido de de-

terminarem providncias visando	in-
t.alaçao de um posto telef3nico rural no
Bairro do Cascavel, no Município de
Santa Rita de Caldas.

NO 1.859188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulauco ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido do se
viabilizar a instalação de posto tolo-
foníco rural, ara atender aos Bairros
Pane]ao e Coreias, no Município de Ban-
deira do Sul, co face do Programa de
linpl antaçac da Telefonia Rural

112 1.860/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Joao Rosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Presidente da República
e Ministros da Fazenda e do Planejamen-
to, no sentido de que se pro20vam estu-
dos, objetivando a implantaçac dos me-
didas que menciona.

N2 1.861/88, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, fcrn:ulando
apelo ao Sr. Governador do Estado nO
sentido do realizaçn de uma audi tona
no BENGE, no CREDIREAL o na MINASCAIXA
para apurar as causas dos prejuízos
anuociados pelo poder p(hli co.

NO 1.867188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sentido de milo-
Larei:i providencias para a aplicação dos
benefícios da paridade aos servidores
inativos da autarquia, constantes do
Anexo XII (Tabela de Proventos) cio De-
ereto nO 26.580, de 26/2/87, que riso
foram beneficiados com o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto
77.816, de

NO 1.863188, cc autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, jormcilando apoio aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
cio 7stacii) de Ei nas e Energia e Presi-
dente da CF.MTGZ no sentido de que ado-
tem as providencias necessárias para
que seja firmado convênio entre a Pre-
feitura Municipal de Campo Belo e a CE-
W, objetivando-se a expansão da rede
de energia elétrica daquele Município.

NO 1.864188, de nutoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo ao
Sr. Secretario de Estado da SacIe, no
sentido de jue seja dado plantao notes'-
no por um medico e um atendente de saú-
de no Posto de Sai'ide do Bairro Jardim
Eldorado, na cidade de Montes Claros.

NO 1.865188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Comandante da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais o Comandante do
102 Batalhão de Polícia Militar, no
sentido da instalaçao de um posto poli-
cial permanente no Bairro Jardim Eldo-
rado, na cidade de Montes Claros.

NO 1.866188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adaulo, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Gera] do DER, no sentido da libera-
çao de 15.000 a 2 de lama asfltica para
tratamento superficial simples, a serem
aplicados em bairros da periferia da
cidade de Pirajuba, atreves do Programa
de Pavimentaçao de Áreas Urbanas -
PAUR.

NO 1.867188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação, no sentido
de que sejam doadas 500 carteiras esco-
lares individuais e 20 conjuntos de me-
sa e cadeira para a Escola Estadual
Sérgio de Freitas Pacheco, na cidade de
Capinopo lis.

NO 1.868188, do autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adaulo, Formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam liberados 20.000m 2 de lama asflti-
ca (TSS - Iratainento Superficial Sim-
ples), dentro do Programa de PavimenLa-
ço de Áreas Urbanos - PAUR, para o Mu-
nicípio de Capinopolis.

NO 1.869188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dcs Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
ço de 10.000 M2 de lama as fúlt ira para
tratamento superficial simules, atraves
do Programa de Pavimentaçao de Áreas
Drbanas, visando atender as necessida-
des do Município de Cachoeira Dourada.

NO 1.870188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Admito, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretê-
rio de Estado dos 'transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
j= liberados 15.000 a 2 de lana asfêl-
tica para tratamento superficial sim-
ples, dentro do Programa de Pavimenta-
çao de Áreas Urbanas, visando atender
as necessidades cia ciciado de São Fran-
cisco de Sales.

NO 1.871188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
ção de 30.0(1(1 e 2 de lama asféltica para
tratamento superficial simples eis arcas
urbanas do Município de Santa Juliana,
dentro do Programa de PavimeuLaçao de
Áreas Urbanos - PAUR.

NO 1.872188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Iransportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam liberados 100.000 a 2 de lama asfél
tira para tratamento superficial sim-
ples, dentro do Programa de Pavimenta-

ço de Áreas Urbanas, visando atender
As necessidades da cidade de Uberaba.

NO 1.873188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transpor'es e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ais liberados 30.000 1112 de lama asfl-

tica (TSS - 'tratamento Superficial Sim-
ples), dentro do Programa de Pavimenta-
ção de Áreas irbanas - PAUR, para o Mu-
nicípio de Santa Vitória.

NO 1.874188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs • Governador do Estado, Secret-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de 50.000 m 2 de lana asfêltfca, pa-
ra tratamento superficial simples, para
atendimento a periferia da cidade de
Tijpaciguara, dentro do Programa de Pa-
vimentaçao de Áreas Urbanas - PAIJR.

NO 1.875188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de 10.000 a 2 de lama asfêltica para
tratamento superficial simules, dentro
do Programa de Pavimentação de Áreas t'
Urbanas, visando atender as necessida-
des do Município de Capinopolis.

NO 1.876188, do autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Obras Publicas, no
sentido de que sejam tomadas providen-
cias visando ê implantaçêo de um Núcleo
de Ensino e Extensão Comunit5ni2 -
NEEG, na cidade de Varginha.

NO 1.877188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica e Mi-
nistro da Previ de.ncia Social, no senti -
do de que determinem ao INAMPS e ao
FUNRURAL o pagamento de consultas e
respectivas cirurgias, na parte relati-
va a oftalmologia.

119 1.878188, de autoria do Sr. I)epu-,
tado José Duarte, formulando apelo aos
Irs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam determinadas providências visando
pavimentaçao da rodovia de ligaçao do
trecho Piui a Sao Roque de Minas, ou-
ma extensão do 61 Mm.

NO 1.879188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado o Secretario
de Estado de Obras Piblicas, no sentido
de que determinem, cem a possível ur-
gência, a reforma e conclusao do prédio
cio fúrum do Município do São Roque de
Minas.

NO 1.880/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
a pelo ao Sr, Governador do Estado no
sentido de se estruturar e ponderar a
apliraçao das medidas contidas no De-
ereto nO 27.868, de 12/2/88, que dispoe
sobra a racionalização do quadro de
pessoal das unidades de ensino, levan-
do-se co conta os pontos que menciona.

NO 1.881188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar providênciasias Obj etivando a
reforma, urgente, no telhado da Escola
Estadual Alberto Giovaninni, no Munic
pio de Coronel Fabriciano.	

iLhIb-

112 1.882188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jainili Júnior, formuiaiaic apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar providGncias objetivando a
ampliaçao da Escola Estadual Doutor
Querubino, localizada no Município de
Coronel Fabriciario.

NO 1.883188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar providencias objetivando a
reforma da Escola Estadual Professora
Júlio Kubitschok, da cidade de Ipatin-
ga, que se encontra em estado precrio
de conservaçao.

19/5/88:
NO 1.884188. de autoria de Sr. Depu-

tado José Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Geveroaclor do Estado no sentido de
autorizar ao DER-MO a estadualizaçao da
estrada coe liga as cidades de Espinosa
a Matías (ardoso, numa extousse de, a-
proximadaoeucto, 120 Mm.

NO 1.885188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no senti do de autori-
sarem, com a possível urgência, provi-
dencias' para que_seja consertada a es-
trada que liga Sao Francisco a boca do
rio Uruciiia, passando pelo povoado Ce
Retiro, neste Estado, bem como conser-
tos nas duas pontes existentes na Cita-
da estrada.

NO 1.886188, da autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Obras Publicas, no
sentido de se proceder a construçuo de
um abrigo no Município de Governador
Valadares.

NO 1.887188, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Saúde, no sentido de
determinarem providencias visando ê
construção de um posto de saúde no Mu-
nicípio de Sardoi.

NO 1.889188, de outoria dc Sr. Depu-
tado Sebastiao Helvécio, fdcr'nii] ando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretário do Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, no sentido de
se estudar o reaproveitamento do arma-
zem de café, construído em 1926, no
Distrito de Cisneiros, Município de
Palma, adaptando-o para a moderna arma-
zenagem de graus.

NO 1.890188, do autoria do Sr. Depu-
tado pebastião Helvécio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Educaçao, no
sentido de agilizarem medidas visando a
COnstruçao de prédio proprio para a Es-
cola Estadual Alzira Carvalho Santos,
na cidade de Palma.

NO 1.891188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e. Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sentido de que
sejam tomadas providências visando a
liberação de 20,000 m 2 de lama asfalti-
Ca, para tratamento Superficial sim-
Ples, dentro de Programa de Pavimenta-

ço de Áreas Urbanas - PAUR, para o Mu-
:uicípio de Verssimo.

149 1.892188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adaulo, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de 25.000 ir 2 de lana asféltica, pa-
ra tratamento superficial simples, den-
tro do Programa de Pavimentação de
Áreas Urbanas - PAUR, para o Municipio
de Conquista.

NO 1.893188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-

rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se li-
berarem 20.000 a2 de lama asfúltica,
para tratamento superficial simples,
dentro do Programa de Pavimentação de
Áreas Urbanas - PAUM, visando atender
As necessidades da cidade de Itapagipe.

NO 1.894/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secret-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se li-
berarem 20.0(0 e2 de lama asfaltica,
para tratamento superficial simples,
Centro do Programa de Pavimentação de
Áreas Urbanas - PAUR, visando atender
Ás necessidades da cidade de Pedrinópo-
lis.

NO 1.895188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos 'i'ransportes e Dire-
tor-Geral cio DER, no sentido de que se-
jam liberados 50.000 a 2 de lama asfêl-
tira, dentro do Programa de Pavimenta-
ção de Áreas Urbanas - PAUR, para o Mu-
nicípio cc Campina Verde.

NO 1.896188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adaulo, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secret,-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral de DER, no sentido de que se-
jam (iberaiios 25.000 m2 de lama as fal -
tira, dentro do Programa de Pavimenta-
çao de Áreas Urbanas - PAUR, para o Mu-
nicípio de Conceiçao das Alagoas.

NO 1.897188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado, Secreta-
rio de Estaco dos Transportes e Dire
tor-Gerai do DER, no sentido de deter-
minarem providencias urgentes ob)eti -
vando a liberação de 15.000 e 2 de lama
asfaitica, para tratamento superficial
simules, dentro do Programa de Paviinen-
taçao de Áreas Urbanas - PALR, no luni-
cipiu de Fronteira.

NO 1.898188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de 50.000 e 2 de lama asféltica, pa-
ra tratamento superficial simples, em
vias urbanas do Município de Iturama,
dentro do Prograna de Pavimentaçao de
Áreas Urbanas - PAUR.

NO 1.899188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam tomadas providências visando a li-
beraçao de 21,000 m2 de lama asféltica,
para tratamento supercial simples 2 den-
tro do Programa de Pavimentaçao de
Áreas Urbanas - PAUR, para o Município
de Campo Florido,

NO 1.900188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulandoapelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-

rio de Estado dos Transportes o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de lama asfaltica, dentro do Pro-
grama de Pavime.ntaçao de Áreas Urbanas
- PAUR, para a cidade de Abadia dos
Dourados.

NQ 1.901188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se li-
berarem 25.000 m2 de lama asfêltira,
para tratamento superficial simples,
dentro do Programa de Pavimentaçêo de
Áreas Urbanas - ?AIJR, visando atender
as necessidades da cidade Cu ira! de
Minas.

NO 1.902/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Presidente da COPASA no
sentido de que se procedia ê perfuração
de p oços artesianos no Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo.

NO 1.903188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo a
esta Casa, no sentido de que seja
transcrito rios anais da Assembléia Le-
gislativa o artigo "Sauna, desinfetante
e rosas", da jornalista Angela Carrato,
publicado no "Jornal de Casa", referen-
te a semana compreendi da entre 15 e 21
de maio de 1998.

20/5/88:
NO 1.904188, de autoria do Sr. Depu-

tado Anderson Admito, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e. Secre-
tário de Estado da Educação no sentido
de ser autorizada a construçêo do seis
saias de aula no Colégio Estadual de
Capínopolis.

NO 1.905/88, do autoria do Sr, Depu-
tado Anderson Adauto, fe r:uu 1 ando apelo
aos Si-s. Governador do Estado e Serre-
tério cc Estado da Educaçêo no sentido
de que determinem p rovidencias visando
2 1 iheroçao de 300 conjuntos de cartei-
ras para a Escola Estadual SSo José, do
Santa Vitoria, e de verba para reparos
em sua roce elétrica.

NO 1.906188, de aditaria de Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, fornulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretê-
rio de Estado de Obras Públicas, Secre-
têrio de. Estado de Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se te -
marei,as providências necessérias é 11-
ber240 de uma verba de CzS
5.000,000,00 para e término da constru-
çao cia rodoviária cio Vunic ípi o de São
Francisco de Sales.

NO 1.907188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
mamarem providencias visando a libera-
çéo de	verba	no	valor	de	CzS
5.000.000,00, destinada ao término das
obras de construçadc cia es taçatc rodovi
ria de Pirajuba.

NO 1.908188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Socre-
tério de Estado de Obras Públicas, no
sentido de que se autorize a cOnstruçao
de prédio para a Escola Estadual Vale.
do Mmiouri, localizada no Município de
Nanuque.

NO 1.909188, de autoria do Sr. Depu-
tado Keniil Kujnaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tério de Estado da Educação, no sentido

IM

NO 1.888188, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Presi-

- dente do INPS o Secretario dle. Estado da
Saúde, no sentido de que seja autoriza-
do o credenciamento, por aquela Secre-
taria, de médicos neurologistas para
atendimento aos segurados do INPS, na
cidade de Governador Valadares.
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truçúo cio uns conjunto de silos na Muni- instalaçúo de telefono público na Isco-
cipio de Juruaía.	 ia Estadual Antonio cia Costa Pereira,

no Rairro das Naçúos, em Divinópolis.	REQIIERIliFFms s/\p

M

Ce que se ontorizc a colis Lruço de inca
quadra poliesportiva paro a Escota Es-
tadual Dom José, no liun cipio de Jorda-
fia.

Ç! 1.910188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estada e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
riiirareni providencias objetivando a es-
tadualizaço da estrada que liga o Mu-
nicpio de Espiiiosa ao Distrito de Ma-
tias Cardoso, Municpio de Manga, no
Norte de Ninas, numa extensao aproxima-
da da 120 km.

23/5/88:
NQ 1911188, do autoria do Sr. Depu-

tado Ronaldo Vasconcelios, forr.clando
apelo ao Sr. Governador do Estada no
sentido da extensão da gratificação es-
pecial prevista na lei ad 9.579, de
29/12/87, aos funcionrios apostiladas
nos cargos de Diretor 1 e II, que, no
exercci o dos respectivos cargos, vi -
nliam percebendo a gratificaççac de que
trata o arLipo 72 ils Lei nO 9.266, de
18/9/86.

NO 1.912188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, Formulando apelo a
esta Casa para que seja transcrito nos
anais da Assembleia Legislativa doou-
mente de autoria da Federaçao das Asso-
ciaçoes Comerciais do Estado de Minas
Gerais, e para que a Assembléia se co-
riifosto favoravelmente no sentida de
que o saldo devedor dos contratos de
credito celebrados ate 31112/86 com 
sistema financeiro, renegociacies pela
Instrução nO 1.335, seja bloqueado, sob
erdonasiento do banco Central, en insti-
tuiçoes de cr&iSto de fomento a partir
do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econow.ico e Social - ENDES, por um pra-
zo de três anos, quando sere pagos cosi
juros proes tabe tecidos e sem correçaa
nnonetari a,

N9 1.913188, de notaria cio Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Secre-
tarie de Estado da Educaçao, no sentido
de que determinem a construção de pre-
ito prcprio para a Escola Estadual Nos-
sa Senhora Aparecida, no Municiplo cc
Uberaba, que funciona em prédio alugado
o em pessirras concliçoes fisica.

NO 1.914/88, do autoria da Sr. Depu-
tado Anderson Aclauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Obras Pi=cas o Se-
ore tcrio de Estado da Educação, nosen-
tido de deterninaren provi.coociat obje-
tivando a construção de seis Si Ias de
aula na Escola Estadual Sérgio cc Frei-

Pacheco, na cidade cio Capinópolis.
NO 1915188, de autoria do Sr. Depu-

Lado Dirceu Pereira, formulando apela
co Sr, Secretario do Estado da Saide no
sentido de que determine que nas recei-
tas emitidas por médicos subordinados a
ela constem os prazos de sua validade,
de tres ou seis meses, quando prescri-
tas para pacientes portadores de doen
ças incuraveis, e que essa prescrição
seja renovada automaticamente, de acor-
do com o referida prazo.

NO 1.916188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. ilinistro da Previdência eAssis-
Luneta Social, através do Sr. Governa-
dor do Estado, no sentido de que o dis-
posto nos i,l 12 e 22 do Decreto-Lei nO
5 • 457, 10/5/43, sola observada com mais
rigor por empresas mineiras.

NQ 1.917188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo

ao Sr. Secretarie de Estado da Saúde _no
sentido de se determinar a instalação,
nos postes de saude do Estado, de mmi-
1 aboratori os capazes de fazer os exames
mais simples, evitando-se maiores des-
pesas para os usuarios e proporcionan-
do-se maior agilidade no atendimento.

N9 1.918/88, de autoria do Sr. Depu-
tado C1uber Carneiro, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se pro-
videnciar a extensao da rode de distri-
buiçao de agua de Januória ata o Dis-
Lrito de Breio do Amparo, consoante
promessa do ex-Governador Helio Garcia,
repetida e confirmada pelo atual Gover-
no.

NO 1.919/88, de autoria do Sr. Depu-
tado C1&uber Carneiro, formulando apelo
ao Sr, Governador do Estado no sentido
de se viabilizar o cumprimento da pro-
messa de asfaltamento cio Parque cio Sin-
dicato Rural de Januória, feita eis ou-
tubro de 1986 pelo es-Governador beijo
Garcia, quando da campanha de sua su-
cessão.

24/5/88:
NQ 1.920188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jose Maria Pinto, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que sela encaminhada mensagem a esta
Casa capeando projeto de lei que vise
atender reivindicaçaes deservidores de
uivei superior aposentados ari'os de
1976, dispensando-lhes tratamento iden-
tico ao dispensado aqueles que se apo-
sentaram apos 1976.

NO 1.921188, de autoria de Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr, Governador do Estado no. sentido
de que o Poder Executivo destine arcas
de propriedade do Estado as pequenas e
medias empresas para fim de cumprimento
do disposto nos paragrafos 12 e 20 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 10/5/43, com
relaçao a creches para os servidores
carentes.

N° 1.972/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Pinto, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
do determinarem providancias objetivan-
do a confecção de uma estatua de Albor-
te Santos Dumont, para doaçao ao Acre-
ocr te Internacional l'ancredo Neves.

NO 1.923188, da autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhaes Alves, formulando
apelo aos Srs, Governador do Estado e
Secretario de Estado cia Saúde, no sen-
tido de que selam tomadas medidas sa-
neadoras visando a um efetivo controle
da hansenfase no Estado de Minas Ce-
ra i 5,

25/5/88:
NÇ 1.924188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jairo Magalhães Alves, formulando
Apelo ao Sr. Governador de Estado no
sentido de, através (ias 6rgaos e meca-
nismos a clisposiçao do Governo esta-
dual, amparar as médias e ncicroempresas
mineiras que se encontram na ininencia
de ais colapso.

NO 1.975188, de autoria do Sr. Depu-
tado Hilton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da IELEN1IG, no sentido da instalação de
telefones públicos - DDD nas praças
centrais da cidade de Montes Claros, a
saber: Praça Dr. Carlos Versiani, Praça
Dr. Santos e Praça Coronel Ribeiro.

N2 1.926188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-

lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELENIG, no sentido de que
detenamiriemni providencias visando a ins-
tialaçao de um posto telefonice no Bair-
ro Pedra Branca, na cidade de Caldas.

NQ 1.927/88, de autoria do Sr. Depu-
todo Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador de Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido de de-
terminarem providências visando a ins-
talaçao de um poste telefonico no Bair-
ro Cachoeira Antonio Ponteiro, no Muni-
cipio de Caldas.

N9 1.928188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs . Governador do Estado e Pre -
sidente da TLjE.8IG, no sentido de se
autorizar a instalação de um posto te-
lefonico no Bairro Rio Pardo, no Muni-
cípio de Caldas.

NQ 1.929188, deaua orla do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador de Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido de se
instalar um posto telefcnico no Bairro
Pereiras, no Municipio de Caldas.

N2 1.930/88, de autoria de Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
le aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido de de-
terminarem providencias visando a ins-
talaçao de um posto telefúnico tio Bair-
ro Lorao;oiras, no Muni cipio de Caldas.

NO 1.931188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ane-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIC, no sentido de de-
terminaram, cola a possível lirgenci a, a
instalação de um poste te.lefonico na
Bairro Bom Retire, no Municiolo de Cal-
das.

N9 1.932/88, de autoria do Sr. Depu-
tado JoséDuarte, formulando apelo aos
Srs. Governador de Estado e Secretario
de Estado da Indústria  e Comércio, - com
vistas a sua imediata interferencia,
junto ao Ministério da Indústria e Co-
meneio, no sentido da aprovação do Pro-
jeto Ou Pont/Andrade Gutierrez, que vi-
sa ao a p roveitamento do titanio da Com-
panhia Vale do Ria Doce - CVDR.

NO 1.933188, de autoria (1(1 Sr. Depu- -.
tado Keinil Kwnaira, Formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Sec.re-
Lario de Estado da justiça, no sentido
de se criar um F.scritario da Defensoria
Pública na Comarca de Malacacheta.

N2 1.931+188. de autoria da Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo a
Srs. Vice-C;overniadora do Estado no sen-
tido de ser liberada verba, através do
Programa PROCREGHE-CCJ , para construçao
cie urna creche rio Município de Carai.

NO 1.935/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Joao Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Governador do listado no
sentido de que envie ú Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Corais in
formnaçoes a respeito das reais dividas
interna e externa cio Estado.

27/5/88:
NO 1.936/88, de autoria do Sr. Depu-

tado JoséMaria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pra-
sidonte da CASEMG, no sentido da cons
trnçac) de um conjunto de silos em Po-
ços de Caldas.

N° 1.937188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da CASEMG, no sentido da c0116-

NA 1.938188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo ao Sr. Chefe do 60 Distrito Rodoviú-
rio do DNER no sentido da construçao de
abrigo para pedestres na RN-459, no
trevo que dá acesso a Poços de Caldas,
Botelhos e Campestre.

NO 1.939188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Secretario do Estado dos
Transportes e Diretor-Geral cio DER, rio
sentido da constn:çaa de ahrioo para pe-
destres, na BR-267, à altura nle trevo
de Campestre.

NO 1.940188, de autoria co Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
la aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente. da CASEMG, no sentido da cons-
truçúo de silo na cidade de Caldas.

N9 1.941188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs, Governador cio listado e Pre-
sidente da CASEMG, no sentido da cons-
trução de s1 3o na cidade de Campestre.

NO 1.942188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando cia:-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pra-
sicient.e da 1ELEN1G, rio sentido da Pina-
talaçaa de posto teleíonico na zona ru-
ral dos Distritos de Lobos e Púntano,
Município de Andradas.

N2 1.943188, Co autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estaco da Saúdo, no sentido
da proibição da vencia de qualquer doce
industrializado nas lanchonetes dos es-
tabelecimentos de ensIno publico e pri-
vado do Estado.

NO 1.944188, cIo autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando içe-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidenLe da IELEMIG, no sentido da ins-
talaçao de um posto tele Foni co na zona
rural de Bairro do Óleo, Municí p io da
Andradas.

NO 1.946188, de aiuiorio do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
retor-Geral do DER, no sentido da conas-
truçao de abrigo para pedestres na Ro-
dovia NrnniciEal que liga Cuaxup& o São
Pedro da União.

N2 1.947188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando apo-
lo aos Srs. Governador de Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido da comas-
truçao de abrigo para pedestres na

BR459,na altura da entrada de Caldas.

NP 1.948188, de autoria do Sr. Depu-
tado Clubcr Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido de presta-
rem informaçúes sobre o inicio do as
fa ltamento da estrada Januria/Tejuco.

31/5/88;
NO 1.949/88, de autoria do Sr. Depu-

tado Jaime Martins, formulando apelo ao
Sr. Presidente da TELEMIG no sentido da

Nt! 1.950188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-

tario de Estado de Agricultura, Pecuú-

ride Abastecimento, no sentido da pro-
noçao, em nível estadual, de f6rum de
debates U ãrx se avaliar o desempenho e
a situaçao aflitiva por que passa a a-
grOn.reeuar 1cm mineira.

N2 1.951188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apela
aos Srs. Governador do Estado e Dine-
Loa-Geral do_DER, rio sentido de presta-
ren informaçoes sobre os estudos e pro-

eLo da ponte sobre o rio Suo Fraiacis-
co, ligando Jannaúria a Pedras de Maria
da Cruz.

NO 
1.952/88, de autoria cio Sr. Depu-

tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador cio Estado, SecreLa -
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da cens-
trn.nçan e encascalhamento da estrada que

liga Januúria ú BR-030.

NO 1.953188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELElIJG, no sentido da insta-
loção de Eostos tolefúnicos nos Distri-
tos de Adao Colares e Santa Cruz de Ro-
tanrnlirim, pertencentes ao Município de
B.otumurim.

Nt! 1.954188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da IELEiIIC, no sentido da insta-
laçao de postos t.eletonicos para a i0-
cal idade de Soo Vicente e Distritos de
Brejo do liutambal e Campo Alegre i pe
tencentes ao Muni cipio de Varzelandia.

N2 1.955188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Sebastiao He1vcio, fonmcLando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de encaninhar a esta Casa men-
sagem ca peando projeto de lei que per-
mita a Incorporaçao aos proventos dos
aposentados ou daqueles que venham a se
aposentar da gratificação de estimulo ú
redução Individual correspondente ao

n j ximo de pontos permitidos aos funcio-
núrios do Quadro Permanente do Tributa-
çacc, Fi scali zação e Arrecadação.

N2 1.956188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
ape o ao Sr, Governador da Estado no
sentido de encaminhar a esta Casa moa-

saíoui capeando projeto to de lei corrigia-
cio distorçoes da Lei 0d2 8.330, de 29 do
novembro do1982,  acne enquadrou múd i cis
sani Larist:ns i, :i cc III num :nnicn sina-
bolo.

Nt! 1.957188, cia autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretúrio de Estado da Justiça, no
sentido cia regnllarizaçaa da sitiiaçao
dos Defensores Públicos contratados,
quanto a sua equipsraçao salarial cais
os vencimentos dos ocupantes de cargos

de provimento efetivo.

Nt! 1.958188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formunlaniio

apelo aos Sr. Governador do Estado no
sentido de que encaminhe a esta Cosa

mensagem capeando projeto de lei facul -
tando aos funcionarios lotados ria Se-
cretaria de Estada da Educação e nas
Delegacias Regionais de Ensino a opção

pelos simbolos de vencimento constantes
da Lei nO 9.346, de 5/12/86.

2/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Armando

Costa, solicitando a convocaçao de rein-

niüo especial dia 61/ 6/88, para a come-
moraçao do Dia Mundial do Moio Aimibie:i-
te.

De autoria cio Sr. Deputado José Bo-
nifácio, sol ir.itando a _inserção eis ata

de voto de congratulaçes  corri a colonia
italiana, pelo transcurso do centenário
de sina imigração paro B:nbacena.

De autoria do Sr. Deputado Kerni] Ku-
maira, solicitando ci cmgii i zaçao de pro-
cesso de cri açao do Distrito de brca,
loca ti z,acio no ifunic ipic de Teofilo OL-
tofli, Cujos Gocumentos j3 foram oncami-
aliados a Comi: 1 ssao de Assuntos Munici-
pais e. Plane amoncos Regionais desta
Casa.

De autoria do Sr. Deputado Kemil Ku-
maira, sol ici rondo a aciiizaçae do pro-
cesso de cri açao do Distrito do Maravi -
lha , localizado no Município de Te&filo
Otoni, cujos documentos ja foram coca-
ninhanlos ú Comissao de Assuntos Mcnnici -
pais e Pia:noanientccs Regionais da Casa.

Do autoria cio Sr. Deputado José Re-
nato, solicitando sejam feitas gestoes
junto aComissac de Assuntos Muniu 1F2!
e P mime lamentos Regi cnn is, no sentido
de cicie os tini tesa serem estabelecidos
entro o Distrito de São Joaquim de Ri-
cas, cujo processe de emancipaçao se
encontra em andamento nesta Casa, e o
Município cio Igarapé selam reestudados
cc passem a ser os que menciona.

3/5/88;
De autoria do Sr. Deputado Jaime

Martins, solicitando a iiaserçüe ou: ata
de voto do comigratu laçcccs cem o Grupo
AA tarde Azul, de Belo Horizonte, pela
comemoração do seus 24 aios de profícmia
existência, que serão celebrados no dia
11 de maio.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a inserção em ata
de veto de congratulações com:: o l)r,

Eciiicnrdo Ic:pes lomi oh por sua	elei çacc
para o cargo de	Presidente da As-
sociaçao dos Engenheiros do [)ER-MG.

De autoria da Sra. Deputada Sandra
Starling, solicitando a inserçao em ata

de voto de repúdio a todos os que se
posicionas: contrariamente a licen-
ça-materni dadle de 120 dias, _a licen-
ça-pat.ernidade, ao direito a creche,
comicre Outros direitos sociais conquis-
Lados pelos trabalhadores no primeiro
turno de votaçao da Assembléia Nacional
Ceics titui nte,

De autoria do Sr. Deputado Armando
Costa, solicitando a inaorçao em ata de
voto de ccmngratulaçaes com a Associaçúo
Crista de Poços - ACM, pelo transcurso
dos seus 37 anos de fendaçao em Pinas
Gerais.

De autoria do Sr. Deputado Narciso
Micheili, solicitando a inserçao em ata
cio voto de pesar pelo falecimento do
ex-Vereador Sr. Nícolimno	Defllippo,
ocorrido na semana passada, na cidade
de Chú.

4/5/88;
De autoria cio Sr. Deputado Paulo

Pettersen, solicitando providencias ob-
jetivando a emancipação do Distrito de

Eervedouro, Município de Carangola,

N2 1.945188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-

doaos Srs. Governador cio Estado e Pre-
sidente da IELEMIG, no sentido da ins-
talaçao de poste telefonico rural ria
Comunidade de Posses, iiunicípi.o de Cam-
pestre.
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De autoria do Sr. Deputado Felipe

Neri, solicitando a inserçao em ata de
voto de congratulações com o eminente
Desembargador Jose Norberto Vaz de Me-
io, pela sua posse na Presidencia do e-
grgio Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais.

De autoria do Sr. Deputado Jairo Ma-
galhães Alves, solicitando a - inserção
em ata de voto de congratulações com a
Comisso Interministerial, formada pe-
los Ministrios da Saude, da Educação e
do Trabalho, pela expedição da Portaria
nO 7, de 8/3/88, que concede o direito
a tratamento com os recursos terapeuti-
cos das águas minerais, atraves do
INAMPS, e sem qualquer desembolso por
parte do beneficiario, aos habitantes
das estancias hidrominerais.

De autoria do Sr. Deputado Raimundo
Albergaria, solicitando a retirada da
Proposta de Emenda Constitucional no
3/87, da qual e o primeiro signatário.

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

Rezende, solicitando nos termos dos ar-
tigos 13, V, e 227, XXII, do Regimento
Interno, a transformação da primeira
parte da reuniao ordinria em especial,
em data oportuna, para homenagear o Se-
nador Ronan Tito pelo trabalho apresen-
tado no Senado Federal sobre a soluçao
da crise brasileira.

De autoria do Sr. Deputado Sérgio
Emilio, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações com o Sr. Al-
varo Azeredo pela competncia e efi-
cincia com que exerceu o cargo de Se-
cretario Adjunto da Secretaria da Jus-
tiça.

9/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Ni1mrio

Miranda, so1i.citando a inserção em ata
de voto de profundo pesar pelo faleci-
mento do Desembargador Jos& Gonçalves
de Rezende.

De autoria do Sr. Deputado Armando
Costa, solicitando a suspensão da reu-
nio em razao do falecimento do
ex-Deputado Manoel de Almeida, ocorrido
nesta data.

10/5/88:
De autoria do Sr. Deputado José Be-

lato, solicitando a inserçao cm ata de
voto de profundo pesar pelo falecimento
do Sr. Roberto Assi, ex-Vice-Prefeito
de Poço Fundo, ocorrido naquela cidade.

De autoria do Sr. Deputado Jose
Duarte, solicitando a inserção em ata
de voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Antonio Rartho Mendes de Paiva,
ex-Prefeito de Ibia.

12/5/88:
De autoria do Sr. Deputado José Lá-

viola, solicitando a convocação de reu-
niio especial para homenagem p6stuma ao
Dr. Antonio Mourao Guimaraes,
ex-Deputado, mdico, industrial e ban-
queiro,a se realizar no dia 29 do cor-
rente mes, as 15:00 horas, data em que
se comemora o centenario de seu nasci-
mento.

De autoria do Sr. Deputado Elmiro
Nascimento, solicitando seja constitui-
da urna comi ssao de reprosentaçao para
participar da 309 Festa Nacional do Ni-
lho, a se realizar no penedo de 20 a
29 de maio na cidade de Patos de Minas.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, solicitando a inserção em ata de

voto de congratulaçes com e Sr. Marce-
lo Piancastellj por sua posse como Pre-
sidente do IAA.

De autoria do Sr. Deputado Sérgio
Emilio, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações com o Dr. Ge-
raldo Paulino Santana, Presidente da
CEMIG, com o bi6logo Vascom Campos Ter-
quato, chefe da equipe de piscicultura
da CEMIG, com o ocean6logo Evou Zabinon
Filho e com a biologa Norma Dulce Bar-
bosa, da Estação de Piscicultura da CE-
MIG na represa de Volta Grande, pelo
sucesso que alcançaram na procriaçao
artificial do "Salminus maxillosus", ou
seja, o dourado.

De autoria do Sr. Deputado Roberto
Luiz Soares, solicitando a inserção em
ata de voto de congratulações com a
Sra. Diva Matos de Queiroz Cattony pela
sua recente aposentadoria como educado-
ra, na direção da Escola Estadual Lucio
dos Santos, nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado Sebastião
Helvécio, solicitando a inserção em ata
de voto de aplauso ao Vereador Hélio
Zanini, Presidente-Fundador da Federa-
ção Espirita Umbandista de Juiz de Fo-
ra, pela homenagem comemorativa dos 100
anos da Abolição da Escravatura, a ser
promovida por aquela Federaçao.

De autoria do Sr. Deputado Aloisio
Garcia, solicitando a inserçao em ata
de voto de congratulaçoes com o empre-
sano Abraham Kasinsky, titular e prin-
cipal acionista do grupo industrial CO-
FAP,ue acaba de receber o titulo de
cidadao honorário do Municipio de La-
vras e que vem prestando relevantes
serviços ao nosso Estado.

De autoria do Sr. Deputado Rubens
Garcia, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações com entidades
representativas do movimento negro, em
comemoração ao Centenrio da Abolição.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulaçoes com a Prefd
Gl6ria Maria Rocha Jardim pelos rele-
vantes serviços que prestou durante
quatro anos de exercido efetivo no
cargo de Diretora da Escola Estadual
São Tomas de Aquino, de Dívinpo1is.

De autoria do Sr. Deputado Luis Gani-
bogi, solicitando a retirada de trani-
taço do Requerimento nO 1.755/88, de
sua autoria, uma vez que as providen-
cias solicitadas atrav€s do mesmo já
estio contidas no artigo 10 do Projeto
de Lei nO 768/88, enviado a esta Casa
pelo Sr. Governador do Estado.

18/5/88:
De autoria de Sr. Deputado Geraldo

Rezende, solicitando a retirada cio Pro-
jeto de Lei nO 831/88, de sua autoria.

De autoria do Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserçao em ata
de voto de louvor aos Srs. Governador
do Estado e Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, pela nomeação da
Juiza Branca Margarida Pereira Renno
para Desembargadora do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Minas Gerais.

De autoria da Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserçao em ata
de voto de louvor pelo 402 aniversarie
da Independncia do Estado de Israel.

De autoria do Sr. Deputado Raimundo
Albergaria, solicitando o desarquiva-
mento do Projeto de Lei nO 769/84, que
"autoriza o Poder Executivo a dispor

sobre o lançamento na coluna Outros
Crditos, do livro de Registro de Apu-
ração do 1CM, modelo 9, do valor do im-
posto incidente sobre o acrescimo fi-
nanceiro nas vendas a prestação promo-
vidas por estabelecimento varejista a
consumidor final, sem intcrveniencia de
instituição financeira."

De autoria do Sr. Deputado Jose Fer-
raz, solicitando o desarquivamento do
processo de emancipação politica do
Distrito de Palmopolis, no Ilunicipio de
Rio do Prado.

19/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Jaime

Martins, solicitando a designação de
uma comissao suprapartidaria para visi-
tar Divin6polis, no dia 1Q de junho, na
abertura da XVIII Exposição Agropecu-
ria e da VII Festa do Peão Boiadeiro.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações com o ilustre
empresário Ant6nio Carlos Pereira de
Oliveira, por ter sido agraciado pela
Federaçao e Centro das Indrstrias do
Estado de Minas Gerais com a Comenda do
lento Industrial de 1988.

De autoria do Sr. Deputado Jaime,
Martins, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações com o Grupo
AA Unidos Venceremos, de Divinpolis,
que completou 13 anos de existencia no
dia 12 de maio.

De autoria do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, solicitando a inserçao em ata
de vote de pesar pelo falecimento do
Sr. Le yhnitz Marcelino de Carvalho,
ilustre ' e grande lider político de Bom
Jardim de Minas, ocorrido naquela chia-
do.

23/5/88:

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a inserçao em ata
de Voto de congratulações com o povo e
as autoridades de Divinópolis, pela co-
memoraçao do 762 aniversrjo de emanci-
paçao político-administrativa do Muni-
cípio.

De autoria do Sr. Deputado'Saint'Clair Souto, solicitando a inser-
çao em ata, por ocasiao das comemora-
çoes do Dia Nacional do Defensor Pcibli-
co, de voto de congratulaçoes com essa
classe, em virtude de seu esforço dia-
rio em favor dos menos favorecidos.

24/5/88:
De autoria da Sra. Deputada Maria

Elvira, solicitando a convocação de rima
rcuniao especial no dia 22 de agosto em
comemoração ao Dia do Folclore.

De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Valente, solicitando a emancipaçao do
Distrito de Goiana, Município de Rio
Novo, criando-se o Municipio de Goiana,
já estando sendo providenciados os do-
cumentos necessrios junto aos orgaos
competentes para serem anexados ao res-
pectivo processo.

De autoria do Sr. Deputado Jorge Gi-
bram, solicitando a inserção em ata de
voto de congratulaçoes com o Prefeito
Municipal de Prudente de Morais, Sr.
Jose da Silva Brandão, por sua gestão,
pautada por extenso trabalho comunita-
rio.

De autoria do Sr. Deputado Jose Be-
lato, solicitando a inserção em ata de
voto de profundo pesar pelo falecimento

oo Sr. H5lio Jacob, ilustre cjdado de
So Gonçalo do SapucaL

De autoria do Sr. Deputado Ronaldo
VasconcelloS, solicitando que se envie

Assembleia Nacional Constituinte rira-
nifestaÇO dos representantes do povo
mineiro contraria a criaçao do Estado
do Tningulo, a ser formalizada pela
4esa da Assembleia.

De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Patrus, solicitando a inserçao em ata
de voto de congratulaçoes com o Sindi-
cato Rural de Barbacena pela realizaço
da XXI Exposiço Agropecunia do Muni-
cípio.

25/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Agostinho

Patrus, solicitando seja convocada uma
reuniao especial a fim de prestar uma
homenagem a Dom Oscar de Oliveira, que
deixa a Arquidiocese de Mariana.

De autoria do Si-. Deputado Romeu
Queiroz, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei nO 904/84, que auto-
riza o Poder Executivo a fazer doaçao
de imovel ao Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indrstnias da Construção e do
Mobilirio de Vespasiano.

De autoria do Sr. Deputado J00 Ro-
sa, solicitando a inserçae em ata de
voto de congratrilaçoes com o Sistema
Solar de Comunicação pela passagem do
primeiro aniversario da "Tribuna de Mi-
nas", de Belo Horizonte.

De autoria (Id) Sr. Deputado Jose
Duarte solicitando seja formada uma
comissao pluripartidria composta de
deputados integrantes das Comissoes de
Energia, Minas e Metalurgia, de Defesa
do Meio Ambiente e de Turismo, para vi-
sitar Araxi e verificar se o Convenio
Pr6-Araxá esta sendo cumprido na inte-
gra, uma vez que as indcístrias minera-
deras estao prejudicando o complexo tu-
ristico e ambiental daquele Municipio.

27/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Roberto

Luiz Soares, solicitando e desarquiva-
mente do Projeto de Lei nO 135/83, de
sua autoria.

De autoria de Sr. Deputado Roberto
Luiz Soares, solicitando o desarquiva-
mente do Projeto de Lei no 137/83, de
sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado Roberto
Luiz Soares, solicitando o desarquiva-
mento do Projeto de lei nO 2.508/86, de
sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado Eduardo
Ottoni, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulações cosi a dircçao
da Radio Vanguarda, de Varginha, pelo
transcurso do 102 aniversário de sua
fundação.

De autoria do Sr. Deputado Ronaldo
Vasconcellos, solicitando a inserção em
ata de voto de congratulações com a CO-
PASA, IEF e IBDF, na pessoa de seus
Presidentes, pela assinatura de
fios entre estes 6rgaos objetivando a
recuperaço eco16gica de arca de9.500
ha, localizada s margens do lago for-
mado pela barragem do rio Manso.

31/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Josc3

Duarte, solicitando a retirada de tra-
mitaço do Projeto de Lei n0 531187, de
Sua autoria.

1)o autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, sol i ci tando a inserçae em ata
de voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Djalma Ferreira Pinto, ocorrido em
Antunes, Município de Igaratinga.

De autoria do Sr. Deputado João Bos-
co Martins, solicitando a inserçao cm
ata de voto de congratulações com Dom
Luciano Mendes de Almeida por sua posse
na Diocese de Mariana.

De autoria de Sr. Deputado JooBos-
co Martins, solicitando a instalaçao de
urna CPI para apuração do que ver ocor-
rendo quanto a publicidade e propaganda
do Governo do Estado, uma vez que h
muitos rumores e noticias sobre pratica
de irregularidades no setor.

De autoria do Sr. Deputado Dirceu
Pereira, solicitando a inserção em ata
de voto de louvor a Dom Oscar de Oli-
veira, ex-Arcebispo de Mariana, onde
esteve cumprindo sua misso religiosa
desde 1959.

De autoria da Si-a. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserção em ata
de voto de reprdio a politica governa-
mental federal que visa atingir os pro-
gramas sociais de grande alcance e que
permite incoerencias como o corte a-
brupto da distribuição de alimentos ba-
sicos do Programa de Suplementaçao Ali-
mentar e o apodrecimento no Porto de
Santos de 700 t de alimentos doados pe-
la ONU, assim como a deterioração de
alimentos nos armazns da COBAL.

COMUNICAÇÕES

2/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Eduardo

Ottoni, registrando o falecimento do
Sr. Geraldo Ferreira do Freitas, ocor-
rido em E16i Mendes.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento do Sr.
Jose Martins Andrade, ocorrido cm Raul
Soares.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento cio Sr.
Glicnío Pinto Moreira, ocorrido em Rio
Casca.

De autoria do Si-. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, registrando o falecimento
do Sr. Glicnio Pinto Moreira, ocorrido

em Rio Casca (proposição idntica n a-
preserrtada pelo Deputado Domingos Lan-
na).

3/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Narciso

Micheili, registrando o falecimento do
Sr. ,los Amancio da Fonseca, ocorri cio
em Ipatinga.

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

Salies, registrando o falcimento do Sr.
João Baptista Piffer, ocorrido em Pouso
Alegre.

De autoria do Sr. Deputado Milton
Safles, registrando o falecimento da
Sra. Maria Paiva Carcia, ocorrido em
Pouso Alegre.

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

Salles, registrando o falecimento do
Sr. Orlando Facio, ocorrido em Juiz cie
Fora.

De autoria do Sr. Deputado Rubens
Garcia, registrando o falecimento do
Sr. Roberto Assi, ocorrido em Poço Fun-

915/88:
De autoria do Sr. Deputado Eduardo

Ottoni, registrando o falecimento do
Sr. Washington Ribeiro, ocorrido em
Varginha.

De autoria do Sr. Deputado Eduardo
Ottoni, registrando o falecimento de
Ivone Silva Villas Boas, ocorrido em
Varginha.

De autoria do Sr. Deputado Nilmrio
Miranda, dando cincia i Casa que enca-
minhou comrespondencia ao Superinten-

dente do INAMPS solicitando modificação
no atual atendimento da Seção Auxilio
Natalidade.

12/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Jaime

Martins, registrando o falecimento do
Sr. Geraldo Fernandes, ocorrido em Di-
vin6polis.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento do Sr.
Ely Pinheiro, ocorrido nesta Capital

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento do Sr.
Cantidio de Oliveira, ocorrido em Ponte
Nova.

De autoria do Si-. Deputado José Re-
flato, registrando o falecimento do Sr.
Fly Pinheiro, ocorrido nesta Capital
(proposição icintica	apresentada pelo
Deputado Domingos Lanna).

De autoria do Sr. Deputado Sérgio
Emilio, registrando o falecimento _da
Sra. Ana Lourenço, ocorrido em Funilan-
dia.

De autoria do Sr. Deputado Eduardo
Ottoni, registrando o falecimento do
Sr. Jose Augusto Comes, ocorrido em

Vargi aba.

De autoria do Si-. Deputado Bernardo
Rubinger, registrando o falecimento do
Sr. Ely Pinheiro, ocorrido nesta Capi-
tal (proposição identica a apresentada
pelo Deputado Domingos lanna).

De autoria do Sr. Deputado Elmiro
Nascimento, regi strando o falecimento
do Sr. Ely Pinheiro, ocorrido nesta Ca-
pital. (proposição idntica apresen-
tada pelo Deputado Domingos Latina).

De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Valente, registrando o falecimento da
Sra. Maria Salete Cristelli de Olivei-
ra, ocorrido nesta Capital.

18/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Geraldo

Rezende, registrando o falecimento da
Sra. ilarilia dos Santos, ocorrido em

Uherindia.

De autoria cIo Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento do
Sr. 11rio Gomos Campos, ocorrido eis
Sorna da Saudade.

De autoria do Si-. Deputado Bonifcio
Mourao, registrando o falecimento do
Sr. Geraldo Miranda Ayala, ocorrido em

(;rianhaes.

23/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Jaime

Martins, registrando o falecimento da
Sra. Maria do Rosnio Silva (Zizia),
O( rr	00 F r-z o)
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De autoria do Sr Deputado Jaime
Martins, registrando o falocineoto do
Sr. João Greg6rio Cardoso, ocorrido em
Divinopolis.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins 2 registrando o falecimento do
Sr. Antonio Jose Piriliei ro, ocorrida em
Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento do
Sr. Fidiis Messias da Costa, ocorrido
em Contagem.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento da
Sra. Dalila Diniz Furtado, ocorrido em
Candeias.

De autoria do Sr. Deputado Joo Ro-
sa 2 registrando o falecimento do Sr.
Jeao Piffer, ocorrido em Poiso Alegre.

tIo autoria do Sr. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, registrando o falecimento
de Sr. Anisio DemúLrio jorge, ocorrido
em 1 rui utaba

24/5/88:
!)e autoria do Sr. Deputado João Bos-

co Martins, registrando o falecimento
do Sr. Adriano Vieira da Silva, ocorri-
do em Belo Horizonte.

25/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Vitor Pc-

nido, registrando o falecimento do Sr.
Benjamim Mardi, ocorrido cai Novo Lima.

Do autoria do Sr. Deputado Vitor Pc-
nido, registrando o falecimento do Sr.
Zeniro Nestor Silva, ocorrido ciii Nova
Lima.

De autoria do Sr. Deputado Vtor Pe-
nido, registrando o falecimento da Sra.
Thereza Moore, ocorrido em Nova Lima.

De autoria do Sr. Deputado Vitor Pe-
nido, registrando o falecimento do Sr.
Geraldo do Couto, ocorrido em Nova Li-
ma.

De autoria do Sr. Deputado Vitor Pe-
nido, registrando o falecimento da Sra.
Toresinha de Jesus Soles Alves, ocorri-
do em Nova Lima.

De autoria do Sr. Deputado Eduardo
Ottoni, registrando o falecimento do
Sr. Haroldo Alves Pereira, ocorrido co
Varginha.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o íalecuniento da
Sra. Dorcelina Raggi Cordeiro Lima,
ocorrido em Ponte Nova.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento do Sr.
José Nicolau, ocorrido em Ponte Nova.

Do autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanua, registrando o falecimento do Sr.
Sebastiao Martins Silva, ocorrido em
Ponte Nova.

De autoria do Sr. Deputado Ni1mrio
Miranda, registrando o falecimento do
Prof. Éder Súcier, ocorrido em Sao Pau-
lo.

1)e autoria do Sr. Deputado Milton
Sailes, registrando o falecimento do
Sr. Francisco José de Souza, ocorrido
em Itapecerica.

De autoria do Sr. Deputado Domingos
Lanna, registrando o falecimento do Sr.
Landuifo Rodrigues Ramos, ocorrido em
Ponte Neva.

2//5/88:
De autoria do Sr. Deputado Ferraz

Caldas, registrando o falecimento de
Sr. Camilo Bichara, ocorrido em Caxam-
bu.

31/5/88:
De autoria do Sr. Deputado Ninico

Resende, registrando o falecimento do
Sr. Antonio José Pinheiro, ocorrido em
Formiga (propesiçúo idntica k apresei-tacla antoriormeni- 0 p clii Sr. DeputadoJaime Martins).

De autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, registrando o falecirento do
Sr. Fidúlis Messias da Costa, ocorrido
em Formiga (proposição idêntica  apre-
sentada anteriormente peio Sr. Deputado
Jaime liartins).

De autoria de Sr. Deputado João Ro-
sa, registrardo o falecimento do Sr.
Aroldo Mame Gonçalves, ocorrido em
Lambari.

De autoria de Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento da
Sra. Maria Lu'za, ocorrido em Serra da
Saudade.

MATÉRIAS APRECIADAS - MAIO/BI

LEIS PROMULGADAS

3/5/88:
N9.556, que concede o titulo de

Cidadao Honerúric do Estado de Minas
Gerais ao Padre Antinio Sérgio Palombo
Ce Magalbaes (Projeto de Lei nO 327/87,
de autoria da Sra. Deputada Maria Elvi-
ra).

NO 9.557, que declara de utilidade
publica a Creche Gota de Leite, de Ai-
fenas (Projeto de Lei nP 286187, de au-
toria da Sra. Deputada Maria Elvira).

NP 9.558, que declara de utilidade
pública a Associaçúo do Professor S-
nier da Faculdade de Medicina da UFNG,
com sede em Belo Horizonte (Projeto de
Lei nO 265/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Silvio Mitre).

NO 9.559, que declara _de utilidade
pública a ANOS - Associação Mineira de
Ostomizados, com sede nesta Capital
(Projeto de Lei n2 111187, de autoria
do Sr. Deputado Luiz Vicente).

NO 9.560, que declara de utilidade
pública a Associação dos Veteranos de
Basquete de Minas Gerais, com sede clii.
Belo Horizonte (Projeto de Lei ng
354187, de autoria do Sr. Deputado Luis
Gambogi).

NO 9.561, que declara de utilidade
publica o Patronato Agricola e Indus-
trial de Lelivelcha, cciii sede em Berilo
(Projeto de Lei nQ 303187, de autoria
do Sr. Deputado Armando Costa).

NO 9.562, que declara de utilidade
pública o Vasco cia Gama Futebol Clube,
de Divinpo1is (Projeto de Lei nP
57187, de autoria do Sr. Deputado Ge-
raldo da Costa Pereira).

NP 9.563, que declara de utilidade
publica a Associação Profissional dos
Empregados em Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares de Divinúpolis, com se-
de em Divinopolis (Projeto de Lei n2
343(87, de autoria do Sr. Deputado Ge-
raldo da Costa Pereira).

N2 9.564, que declara de utilidade
publica a Sociedade Columbúfila de Di-

vi ii6po li e , cciii sede em Di vi npoIis
(Projeto de Lei nU 314187, de autoria
do Sr. Deputado Jaime Martins).

NU 9.565, que declara do utilidade
publica o Fducandurio ladre Lourenço,
de Frutal (Projeto de Lei nU 284187, de
autoria do Sr. Deputado Geraldo Rezem-
de).

NU 9.566, qc:o declara de utilidade
pública a Associoçuo de Proteçao a ma-
ternidade e a Iiifancia de Governador
Valadares (Projeto de Lei nU 362187, de
autoria do Sr. Deputado Bonifácio Mou-
ro).

NU 9.567, que declara de utilidade
púiilica e Instituto Secular das Coope-
radoras da Furiflia, com sede em Conta-
gem (Projeto de Lei nU 296187, de auto-
ria do Sr. Deputado Jose Bonifacio).

NU 9.568, que declara de utilidade
pública a Assoei açao das Moes da Vila
Celeste, com sede na cidade de Ipatinga
(Projeto de Lei nU 289187, de autoria
de Sr. Deputado Jainili Júnior).

NU 9.569, que declara de utilidade
pública a Creche Maria do Nazarú, da
Saciedade San Vicente cio Paulo, na ci-
dade de Itulutaba (Projeto de Lei n2'
274187. de autoria cio Sr. Deputado Sa-
mir Tannus).

NU 9.570, que declara de utilidade
pública a Juventude Beira-Rio Futebol
Clube, de Mercês (Projeto de Lei nU
298/87, do autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani).

NU 9.571, que declara de utilidade
público o Lscri túrio Piloto dos Estu-
dantes, da Universidade Federal de Ouro
Preto (Projeto de Lei nU 275187, de au-
toria cia Sra. Deputada Maria Elvira).

- NU 9.572, que declara de utilidade
publica a Ação de Assslstencia Social
Monte Siao de Santa Bárbara - NO, com
sede na cidade cio Santa Barbara (Proje-
to de Lei nU 355187, de autoria do Sr.
Deputado Agostinho Patrus).

NU 9.573, que declara de utilidade
publica o Crúmio Recreativo Escola do
Samba índios do Ritmo (Projeto de Lei
nU 364187, de autoria do Sr. Deputado
Sebastjo }Ie1vcjo).

NU 9.574, que declara de utilidade
publica a Associaçao dos Municipios da
Nicrorregiao do Valo do Paranaiba - Alt-
VAP, com sede em Uberindia (Projeto de
Lei nU 351/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende).

NU 9.575, que muda a deneununaçúo da
Escola Estadual Pinto de Miranda para
fisco la Estadual Vicente José Lucas, de
Tapirat (Projeto de Lei nU 290187, de
autoria dc, Sr. Deputado Jose Remato).

- NU 9.576, que dá a denominação de
Conego José Eugênio de Faria À Escola
Estadual de 20 Grau de Cachoeira de Mi-
nas (Projeto de Lei nU 8187, do autoria
do Sr. Deputado João Rosa).

NU 9.577, que dá a denominaçúo de Es
cola Estadual Saturnino Angelo da Silva
A Escola Estadual de Fabiao, no Munic-
pio de Itacarambi (Projeto de Lei nU
29187, de autoria do Sr. Deputado Cleu-
ber Carneiro)

4/5/88:
NU 9.578, que autoriza e Poder Exe-

cutivo a encampar a Escola Municipal

José Maria Fonseca, de 10 o 20 graus,
com sede no Município de Ponte Nova
(Projeto de Li nU 129187, de autoria
do Sr. Deputado Domingos Lanna).

13/5/88:
NU 9.579, que concede o titulede

Cidadúo Honorário de Minas Gerais a Ai:-
gusto Rodrigues (Projeto de Lei n 
391187, de autoria da Sra. Deputada Ma-
ria Elvira).

N9_9.580, que concede o titulo de
Cidadúe lionorario de Luas Gerais a do-
seph Nichthauser (Projeto de Lei nU
153187, de autoria de Sr. Deputado Sér-
gio Emilio).

18/5/88:	 -
NU 9.581, que da a denominaçao do

Senador Teotonio Vilela a Escola Esta-
dual de 20 Grau do Da irro de So Mi -
guel, de Jicstinúpolis, em Ribeiro das
Neves (Projeto de Lei nU 233187, de au-
toria do Sr. Deputado Luis Gainbogi

28/5/88:
NU 9.582, que dispúes sobre o rea-

justamento dos valores dos snibo los de
vencimento e dos proventos cio Quadro
Permanente do Pessoal dos Serviços Au-
xiliares do Tribunal de Contas do Esta-
/c de Minas Gerais, o dá outras provi -
iencias (Projeto de Lei nU 762188, 1e
autoria co' Sr. Governador do Estado),

RESOLUÇÕES PROMULGADAS

3/5/88:
NU 4.429, que aprova o Convênio nO

340/87, celebrado entre _a Secretaria de
Estado do Trabalho e Açao Social e o
Sindicato dos 'Trabalhadores cc Presi-
dente Bernardes (Projeto de Resolução
nU 401187, do autoria da Comissão de
Justiça).

NU 4.430, que aprova e (lonvn i o e
seu Termo Aditivo nO 1, celebrado entre
o Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado cia Saude, e a San-
ta Casa de Niseric6rdia e Maternidade
de Santana de Itapecerica, do Município
de Itapecerica (Projeto de Resoluçao nU
650188, de autoria dia Coinissao de Jus-
iça).

NU 4.431, que aprova e Convênio ce-
lebrado entre o ilatacb, de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Cul-
tura, e o Município de Campanha (Proje-
to de Resolução nU 655188, de autoria
da Comissão de Justiça).

NU 4.432, que aprova o Convênio o
seu Termo Aditivo nO 1, celebrado entre
O Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado da Saúde, e o Nu-
fliCpio de Fe1ixlndia (Projeto de Re-
SOluçao nU 657188, do autoria da Gomis-
sao de Justiça).

NU 4.433, que aprova o Convênio e
seu Termo Aditivo nO 1, celebrado entre
O Estado de Minas Gerais, atraves da
Secretaria de Estado da Saúde, e o Nu-
nicrpio de Alienas (Projeto de Resolu-
çao nU 676188, de autoria da Comissão
de Justiça).

NU 4.434, que aprova o Convúnio
NTC /SIC_MG/NO 15/87, celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado de industria e Co-
mercio, atualmente Secretaria de Estado
de Indústria, Mfnemaçao e Comercio, e o
Mjnjstrjo da Indústria e do Comercio
(Projeto de Resolução nU 679188, de au-
toria da Comissao de Justiça).

NU 4.435, que aprova o Ccnvúnio ce-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais,
atravús cia Secretaria de Estado da Sau-
do, e o liunicpio de Santa Vitoria
(Projeto de Resoluçao nU 672188, do au-
toria da Coniissao de Justiça).

NU 4.436, que aprova e Convênio e os
seus lermos Aditivos Ws 1, 2 e 3, ce-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais,
através cia Secretaria de Estado da Saú-
de, e o liunicpio de Itabira (Projeto
de Resolução nU 651188, de autoria da
Comisso de Justiça).

19/5/88:	 -
NU 4.437, que aprova o Cenvenio ce

lobraile eis 10 de junho de 1987 entre a
Secretaria de Estado do Abastecimento,
a Centrais de Abastecimento de Minas
Gerais S.A. - CEASA-%, e e Municínio
de Caxambu (Projeto de Resolução nU
447187, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NU 4.438, que aprova o Gonvnio nO
58/87, celebrado entre o Programa Na-
cional de lrrigaçao e o Estado de Minas
Gerais (Projeto de Resolução nU 604187,
de autoria da Comisso de Justiça).

NU 4.439, que aprova o Convênio de
Cooperaçao Tecnica celebrado entro o
Minis Crio dldis Transportes, o Governo
do Estado de Minas Gerais, cciii a inter-
veniencia da Empresa Brasileira de PIa-
nejanento de Transportes - CEIPOT, e a
Secretaria de Estado dos Transportes
(Projeto de Resolução nU 669188, de au-
toria ria Comissão de Justiça).

NU 4.440, que aprova o Convênio de
Cooperaçúo Técnica celebrado entre o Es
Lado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado dos Transportes, e	o
Município do Para de Minas (Projeto de
Resolução nU 673188, cie autoria da Co
missão de Justiça).

NU 4.441, que aprova o Convênio ce-
lebrado entre e Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado dos
Transportes, o a Superintendúncia Na-
cional (ia "lan ni,a Mercante - SUNAMAM
(Projeto de Resolução nU 675188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

NU 4.442, ' ou aprova o Sexto, Súti -
iva, II Lavo e Nono Ternos Ad i t ivos ao
Corvonia celebrado entre o Ministério
da Agricultura e o Instituto Estadual
de Saúde Animal - 1ESA-MG, com a inter-
veTiencia dia Secretaria de Estado da A-
gricultura, Pecuúria e Abastecimento
(Projeto de Resolução nU 677/88, de au-
toria dia Comissão de Justiça).

NU 4.443, que arc'','a o Primeiro 'ler-
no Aditivo ao Canveni o celebrado entre
o Estadia de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado de Agricultura e
Pecuária, atualmente Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuírla e Abaste-
cimento, e a Associaçúa dos Pequenos
Produtores Rurais de Ccncoiçao das Pe-
dras, com sede no Município do Concei-
çao das Pedras (Projeto de Resolução nU
678188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NU 4.444, que aprova o Convênio de
Cooperação Técnica celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, atrases da Se-
cretaria de Estado dos Transportes, e o
Município de Machado (Projeto de Reso-
1uço nU 680188. de autoria da Comissão
de Justiça).

27/5/88:
NU 4.445, que aprova o Convênio nO

320/87, celebrado entre _a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e o

Ccmití Prú-Melhoramonto dos	Bairros
Santa Marta o Santa i'íarl:i riba, com sede
no Município de Ribeirão das Neves
(Projeto de Resolução nO 395187, cie au-
toria da Comissao de Justiça).

NU 4.446, que aprova o Convênio nO
321187, celebrado entre a Secretaria de
Estado do Trabalho e Açao Social e a
Associação Comunitária Lindúcia, de Belo
horizonte (Projeto de Resoiuçao nU
396187, de autoria da Coinissao de Jus-
tiça).

NU 4.447, que aprova o relatório e
as conclusoes da Comissao Parlamentar
de Inquérito Destinada a Desativação
Total ou Parcial de Atividades Exerci-
das por Empresas do Estado em Concor-
rencia ou Paralelismo com a Iniciativa
Privada e Seus Reflexos Sobre Seus Ser-
viciares (Projeto de Resolução nO
538187, de autoria da Comisso Parla-
mentar de Inquérito).

NU 4.448, que aprova o Convênio ce-
lebrado entre o Departamento Estadual
de Telecomunicaçíes de Minas Gerais e a
Escola Técnica i,andel Ltda. (Projeto de
Resolução nU 562187, de autoria da Co-
missão de Justiça).

NU 4.449, que aprova o Primeiro 'ler-
mo Aditivo ao Convenio celebrado entre
o Estado de Minas Gerais, através da
entao Secretaria cio Estado de	gricul-
tura e Pecuária, hoje Secretaria do Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, e a Ruralminas Gania Lida, com
a interveniúncia da Funciaçao Rural ti -
neira - Golonizaçao e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS (Projeto de Reso-
luçao nU 581/87, de autoria da Comissão
de Justiça).

NU 4.452, que concede subvençúes as
entidades a que se refere a Lei n 
€.776 de 9 de junho de 1976, para e
exercecio de 1988 (Projeto de Resoluçao
nU 727188, de autoria da Comissao de
Finanças e Orçamento).

28/5/88:
NU 4.450, que aprova o Termo de Coo-

peraçúo celebrado entre o Ministúrio da
Cultura, a Universidade Federal de (lume
Preto, a Secretaria de Estado da Cultu-
ra e e Município de Ouro Preto (Projeto
de Resoluçao nU 652188, de autoria da
Comissão de Justiça).

NO 6.451, que aprova o Convênio ce-
lebrado entre o listado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado (ia Cul -
tura, e e Município de Campanha (Proje-
to de Resoluçao nU 656188, de autoria
cia Coniissao de Justiça).

PROPOSIÇÕES DE LEI APROVADAS E ENCANII-
NIIADAS À SANCÃO

2/5/88:
NU 10.2412 que dia a denon'inaçao de

Senador Iootúnio Vilela ú Escola Esta-
dual de 20 Grau de Bai rro cio Sao "ti -
guel , de em Ribeiro das
Neves (Projeto de Lei nU 233187, do au-
toria do Sr. Deputado Luis Cambogi).

18/5/88:
NU 10.242, que dispúe sobre o reco-

liiineuuto de bens apreendidos ou achados
e dá outras providencias (Projeto de
Lei nU 213187, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Carda).

NU 10.243, que acrescenta inciso a
dispositivo da Lei nO 9.119, de 27 de
dezembro de 1985, que institui o lnpos-



e

t o sobre a Iropri eclauc de Veiculo Auto-
motor - 1 '(A, e dá outras providências
Projeto de Lei n! 668188, de autoria

co St. Governador do Estado).

20/5/88:
Proposição de Lei Complementar nP

18, que altera dispositivo da Lei Cern-
pienierrtar nd de 28 de dezembro de
1972, que contem a Organização Munici -
pal do Estado de vinas Gerais (Proposi-
çao de Lei nP 6188, de autoria do Sr.
Deputado Jose Bonifcjo).

24/5/88:
N2 10.244, que disp6e sobre o rea-

justamento dos valores dos símbolos,
dos níveis de vencimentos e dos prcvon-
tos de pessoal civil do Poder Executi-
vo , e da outras providencias (Projeto
de Lei nP 768188, de autoria do Sr. Go-
vernador do Estado).

25/5/88.
NU 

10.245, que dispõe sobre o rea-
justamente das valores dos símbolos de
vencimento e dos proventos do Quadro
Permanente do Pessoal dos Serviços Au-
xiliares do Tribunal de Contas do Esta-
do do Minas Gerais, e da outras provi-
dncias (Projeto de Lei nP 762188, de
autoria do Sr. Governador do Estado).

NU 10.246, que autoriza o Poder Exo-
outi via a lotear arca de propriedade do
Estado de Minas Gerais situada no Muni-
cípio de Barbacena (Projeto de Lei nP
154/87, de autoria do Sr. Deputado José
8on1fcio).

NU 10.247, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a assegurar aos ex-combatentes
da FEB isençao do 1CM refereirLe aaqrli -
siçao do veículo movido a ãlcocl e do
lEVA relativo ao seu uso (Projeto de
Lei n! 247187, de autoria do Sr. Depu-
tado Sérgio Emilio).

NU 10.248, que autoriza o Poder Fxe -
cut i vo a oii ar e Centre Regional de
Eu/ide, com sede :la cidade de Una! (Pro-
jeto de Lei nQ 318187, de autoria do
Sr. Deputado Saint Claír Souto).

N? 10.249, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar unia Dire Lona Regional
da_ Secretaria de Estado do Trabalho e
Açao Social o-ir Sete Lagoas (Projeto de
Lei nO 435/87, de autori e do Sr. Depu-
tado Sérgio Emilio).

NU 10.250, que c,ricecle o titulo de
Ci dadao Itc-ccrar ir co Estaco de Minas
Gerais ar Pc. Mereci Frans Verbeven
(Projeto de Lei nt!438/87, de autoria
do Sr. Deputado João Rosco Martins).

NO 10.251, rue autoriza e Poder Exe-
cutivo a fazer reverter iinovei ao pa-
tr 1 ir/Ei lc dc '-mci d'pio de Mirai (Projeto
de Lei n2 497187, de autoria do Sr. De-
putado Delfim Ribeiro).

NÇT 10.252, que concede o titulo	de
Cidaele,e' iIouer,ini e, do Estado de Minas
Gero e a tio 1 li' Ep tfurson de Souza (Pro-
jeto de Lei nP 498188, de autoria de Sr.
Deputado Sérgio Iim 1 io)

NP 10.253, que autorizo o Poder Exe-
cutivc a firmar convênio com a Campanha
Nacional1 de Escolas da Comunidade -
CNFC (Projeto de Lei nP 319/87, cio au-
toria do Sr. Deputado Saint'Clair Sou-
to).

27/5/88:
NU 10.255, que disp6e sobre a me-

criçao de Prefeito	Municipal,	Vi-

co-Prefeito Municipal e Vereador cc' 11-
SI-ME (Projeto de Lei nP 186187, de au-
toria do Sr. Deputado Jose l.aviola'.

REQUERIMENTOS APROVADOS P2Lo PLENÁRIO

2/5/88
NP 1.137187, de autoria do Sr. Depu-

tado Eduardo Ottoni, formulando apele
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que sejam determinadas providencias
visando transformar a Fundaçao de Ensi-
no e Pesquisa do Sul de Minas, mantene-
dora das Faculdades de Engenharia Mec-
nica e de Filosofia, Ciências o Letras
de Varginha, cri Fundação Universidade
de Sul de Minas, com sede naquela rida-
(e.

N? 1.175187, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Secre-
tário de Estado da Educação, no sentido
de que seja autorizada a reforma e am-
pliação do prédio onde funciona a Esco-
la Estadual Egfdio Beidcio de Abreu, no
Município de Bom Despacho.

NU 1.195187, de autoria cio Sr. Depu-
tado Raul Messias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
cio Estado da Educaçao, no sentido de
coe determinem ao Conselho Estadual de
Educação a inclusao da disciplina Filo-
co fia no elenco dos matérias que compo-
rão a parte diversificado dos currjcu-
los do curso de Magistério e demais
cursos rio l'L'	ir-au.

NP 1.203187, co autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, iornulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
t/ir io de Estado do Ed'rcaçao, no sentido
do se determinar a inpiantaçao de uma
escola estadual de 1 E grau no Lun ir ij'i o
de Engenheiro Navarro.

NU 1.205187, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado, Secretá-
rio cc Estado da Educaçao e Presidente
da CARPE 2 ai) sentido de se agilizar a
construção de prdio para a Escola Es-
tadual PrelO Ei l orena Fialho, ao Muni -
cipio de São João da Ponte, aprovada
j?ela Resolução nE 5.902/86 o autorizada
a CARPE, conforme p'ihl i caç/io no "1h nas
Gerais" de 14/2/86.

NU 1.263187, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
de Estado da Fcmueaçao, no sentido de
que seja promovido, em 1988, concurso
classificac5rio para a classe de Inspe-
tor Escolar, sendo levado eir conta o
tempo de exercício na funçao

NU 1.267187, de autoria do Sr. Depu-
tado Raimundo Albergaria, formulando
arie lo aos Srs. Governador do Estado,
Secret/irio de Estado da Educaçao e Pre-
sidente da CARPE, no sentida da adoçao
de medidas urgentes objetivando a re-
forma da Escola Estadual de Catajas,
Distrito de Cataj/is, Município de Santo
Antonio do Jacinto.

NU 
1.272187, de autoria do Sr. Depu-

tado Joao Rosco Martins, formulando
apele aos Srs. Governador de Estado e
Secretario de Estado da Educaçao, no
sentido de que sejam pagas imediatamen-
te as bolsas de estudo relativas a
1987, até hoje ião quitadas, o que vem
gerando urna série de problemas para os
bolsistas carentes e Urina as escolas em
(Pie se acham matriculados.

NU 1.276187, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Resende, formulando apelo

ao Sr. Governador cio Estado para que
i:itercedauntc a Secretaria de Estado
da Educaçae no sentido de que possa
buscar formas adequadas para a urgente
euiparaçao dos vencimentos dos fuacio-
naries do quadro permanente das escolas
da rede estadual com os dos funcionários
das Secretarias de Estado, ja que os
funcionários das escolas possuem carga
de trabalho igual ou superior 3 dos
funcionarios de /irgos das Secreta-
rias, aiem de recoberen muito me-
nos.

N2 1.278187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrrio de Estado cia Educação, no sen-
tido de adotarem providencias objoti-
vance a construçao, na Escola Estadual
J . J. de Assunção, da cidade de coroman-
dcl, de quatro salas de aula, três ins-
ta13ç6es sanit/irias, una saia para bi-
blioteca, uma sala para diretoria, urna
cantina, uma sala para reuniões e urna
sala para especialista de educação, e,
ainda, no sentido da complernentaçao da
quadra poliesportiva daquele oducand/i-
rio.

NU 1.279/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretarie de Estado cia Educação, no ser-
tido de que sejam determinadas provi-
dencias para a instalaçae de um Poste
de Estudos Supletivos - ('ES, eis Lagoa
Formosa.

N2 1.280187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
le aos Srs. Governador do Estado e Se-
e net/iri o de Estade da Educação, no sen-
tido de que sejam determinadas provi-
dirc ias para a construçae de prédio
destinado à Escola Estadual do Lageado,
no Município de Lagoa Formosa.

NP 1.286187, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carda, formulando apelo rio
Sr. Governador do Estaciono sentido de
que sejam tomadas providencias visando
a implantação de um N/icleo de Ensine e
Fxtersao Comunitária - NFEC, em Macha-
do.

NU 1.289187, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Resende, forrnulaircio apelo
ao Sr. Governador de Estado no sentido'
do revogação cio Decreto nO 27. 166, de
21/7/87, que revoga os atos de adjunçao
de professor ciii especialista de educa-
çac concedidos nos termos do Capítulo
IV de Título V da Lei nO 7.109, de
31710177, de forma a que se possa auto-
rizar a adjunç/io de professor do Quadro
de Magist6rio das unidades estaduais de
ensino, devidamente habilitadas, para o
exercício da função de Professor de
Edricaçao Física, com especializaçao pa-
ra a educaçao do deficiente, em entida-
des particulares  assciciaçoes filantro-
picas, ii:sLitir-içoes privadas e simila-
res, via convonio.

NP 1.293187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cret/irio de Estado ria Educação, no sen-
tido de serem determinadas providencias
Para a previsao, :10 Plano de Expansão
das Escolas Estaduais para 1988, de
fornecimento de material permanente pa-
ra o funcionamento de unia oficina de
tecelagem na Escola Estadual Adelaide
Macid, de Patos de Minas.

NP 1.294187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Educação, no sen-

tido de determinarem providencias para
a instalação de Posto de Estudos Suple-
tivos nos Distritos de lagoa Grande e
Galena, no Município de Presidente Ole-
grio.

NQ 1.295187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Se-
cretrio de Estado da Educaçao, no sen-
tido de determinarem a criação de uma
Escola Especial na sede do Município de
Sim Gotardo.

N! 1.299/87, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo ara
Sr. Secret/irio de Estado da Educação no
sentido de determinar providencias
objetivando a construção de prédio pro-
prie para_a Escola Estadual do Distrito
de Otinolandia, em Monte Azul.

N2 1.317187, de autoria cio Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado o Serre-
t/irio de Estado da Educação, no sentido
da implantação de uma classe de ensino
especial na cidade de Três Pontas.

NO 1.323187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-

Gmretrio de Estado da Educaç/io, no ser-
tidn de autorizarem a transferência de
alunos das escolas que menciona, na ci -
dade de Matutina.

NO 1.324187, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Educaçao, no sen-
tido de determinarem providências ob j e-
tivando a criaçao cio um Posto de Estu-
dos Supletivos - PES, na cidade de San-
ta Rosa da Serra.

NO 1.360188, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apelo ries
Srs. Governador cio Estado e Di re-
tor-Geral do DER-MG no sentido de serem
tomadas provi clenc ias necessarias a cele-
bração de convnio entre o DER-ME e o
Prefeitura Municipal de Martinho Campos
para pavimentação de 2 km do acesso o
2.000 m de ruas no Distrito de Alberto
Isaacson.

• NO 1.361188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Secretario de Estado da Saude no
sentido de que determine providencias
para o prnonço de urna campanha de pre-
Vençao do cancer uterino e da mama.

NO 1.362188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Ministros de Estado das Como-
nicaçoes e da Saúde, no sentido de se
promover unia campanha nacional de divui
gaçae 2 através dos meios de comunicação,
dos ruetodos de prevenço de cncer ute-
rino e da mama, visando esclarecer as
mulheres sobre o assunto.

NO 1.363188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Secrot/iri o de Estado de Obras
Publicas no sentido de que determine
providências objetivando o asfaltamente
da estrada i tahira-So Gonçalo do Rio
Abaixc-Sarta Bárbara.

19/5/88:
NO 1.369/88, cio autoria do Sr. Depu-

tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado dos Transportes, no sentido
de determinarem a ligação asfaltica
Distrito de Flora (Município de Três
Corações) A Rodovia Fernao Dias	-
BR-381.

NO 1.370188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
ter-Geral do DER-MG no sentido de se
colocar sinalização de acosso na Rodo-
via 811-369, nos trevos dos Municípi os

de Aguanil, Campo Belo, Cristais e San-
tana do Jacaré.

NO 1.371/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apelo ao
Sr. Ministro cia Aeronáutica no sentido

Z
ue seiamtomadas as provid

ê
ncias

biveis para a obra de pavimentação
asfal tira cia vista do Aeroporto Mello
Viana, no Município de Tres Corações.

NO 1.372188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado, Secret/irio
de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral cio DER-MG 2 no sentido de que
se adorem as providencias neoess/irias /
pavin:ontaçao asf/iltica da conexao Cr-
rego do Ouro, situada no Município de
Campos Gerais.

NO 1.373188, de autoria de Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado nosentide de
se doar à Prefeitura Municipal de Ija-
ci, sob a forma de cemeclato, terreno
pertencente ao Estado, com a arei de
15,5 lia, para que ali seja instalada
una fazenda comi:ni tria.

NO 1.374188, de autc:ria dc, Sr. Depu-
tado AndersonAdauto, formulando apelo
ao Sr. Secretario de Estado da Educaçao
no sentido do estudar a possibilidade
de determinar a extens/io de sries, de
50 a 80, na Escola Estadual Prof. CTi-a-
vos, na chiado de Uberaba.

NO 1.375188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, Formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
t/irio de Estado da Educaçao, no sentido
de cine deterrnlrien providencias objeti-
vando a oxtensaç- de séries, da 50 a TIO,
na Escola Estadual lioni senta Lemos, cia
cidade de Uberaba.

NO 1.376188, ele autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apoio
ao Sr. Secretario de Estado da Educa-

rio sentido do se estudar a pesei -

hi lidade de determinar a extensao de
series, de 50 a 80, na Escola Estadual
Felicio ele Paiva, na cidade ele Uberaba.

NO 1.377188, ele autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulnndo apelo ao
Sr. Governador de' Estado no sentido de
que seja aleteri zeicla .1 constnuçao de pe -
lo menos um silo em Santo Antnio do
Jacinto, atrav/s da Cinpantria de Arma-
zéns e Silos ele- te tudo de Minas Gerais
- (;ASFM0;, -cl orirro orgio 9110 lhe coo-
vir.

NO 1.378/88, do autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apele ao
Se. Governador co Estado no sentido de
rue deteni--.i ne providencias objetivando
o as fa 1 meanen ti' do Pardilio de Exposiçoo s
da cidade de Almenara.

NO 1.379188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelei ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que	 a autori zado oas fal tamento da
estrada Rubim/Rio do Prado.

NO 1.380188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelo rio
Sr. Governador do Estado no sentido elo
que seja autorizada a construçao do uma
ponte sobre o Rio Bandeira, no Ilunici-
pio de Bandeira.

NO 1.381188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, forn:ulancie, apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
ser autorizado o asfaltamento cio acesso
rodoviári o de Neolnd ia, no Município
de Itapecerica.

NO 1.382/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
ser autorizada a construção de uma pon-
te sobre o rio Rubim do Norte, na cida-
de de Bandeira.

NO 1.383188, de autoria de Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que S.Exa. envie a esta Casa projeto
de lei que introduza, no texto da lei
nO 9.381, do 18/12/86, a qual institui
e Quadro de Pessoal das Unidades Esta-
duais ele Ensino, dispositivo que esten-
da ao funcionário das escolas estaduais
o benefício assegurado pelo § 19 do in-
ciso TV do art. 49 da Lei nO 9.346 ao
servidor do 6rg/io central da Secretaria
do Estado da Educação, das Delegacias
Regionais de Ensino e dos núcleos cio
Programa Estadual de Alimentação Esco-
lar.

NO 1.384188, de autoria de Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação, no sentido
cie que sejam determinadas providências
visando a criaçao de una Classe de En-
sino Especial em Três Pontas.

NO 1.385188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo aos
Srs. Secretário de Estado do Governo e
Diretor-Geral de DEIEL-MG, no sentido
de autorizarem ainstalaçao de uma torre
repetitiva para sinais de televisao,
objetivando atender ri vasta regiao da
cidade de Nova Lima.

NO 1.386188, dc, autoria cio Sr. Depu-
tado José Relato, formulando apelo ao
Sr. Secretario do Estado ela Saude no
sentido de que determine providencias
objetivando a imedi ata construção de rim
prédio destinado a iustalaçao de um
posto de se/ido no Sai rro do Matadeuro,
Município de Cambui.

NO 1.387188, ele autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e }'resi-
dente da Companhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais - COPASA, no sentido de (Tire
essa empresa preceda a encampaçao dos
serviços de fc,rrrecinerto de /i gua dc
Distrito de Lontra, Município de São
João da Ponte.

NO 1.388188, do autoria ele Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, forrulardo apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secret/i-
rid) de Estado da Agricultura o Delegado
do Ministério cia Agricultura em Minas
Gerais, no sentido de que determinem
providrrcias com o objetivo de viabili-
zar a trans ferenc ia para a EMA{ER de
Montes Claros do Laboratório de Analise
e Classificação de A lpod/io da Secreta-
ri a da Agricultura.

NO 1.389188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Obras Públicas e Pre-
sidente da CEMIG, no sentido de se pla-
nejar e de se instalar rede de energia
eltrica nas localidades de Tabocas, 0-
lhes D'Água e São Joséda Lagoa, no Mu-
nicípio de Varzelndia.

NO 1.390188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, foriirulanclo repelo
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aos Srs. Governador do Estado, Secreta-- rodovia que liga o Município de Leandro	rias ú instalação de um posto de saúde
rio de Estado de Obras Públicas e Pre- Ferreira a BR-262, região do Oeste ',,li-	no Povoado de Chaves, do Município de
sidente da CEMIG, no sentido de se pia- neiro.	 Rio Paranaiba.
nejar e de se instalar rede de energia
eltrica na local idade de Peruaçu, Mu-
nicipio de Itacarambi.

21
uma sede de Pagadoria Estadual, no Nu-
nicipio de Poços de Caldas.

N2 1.391188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da Companhia Energetica de Minas
Gerais - CEMIG, no sentido de se levar
a efeito a iluminação e1trica das vias
públicas dos povoados de Vila Florenti-
na, Várzea Grande, Remanso e Brejo de
Pindaíba, pertencentes ao Município de
1 tacarambi.

N2 1.392188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Obras Públicas e Pre-
sidente da CEi'IIC, no sentido de se pla-
nejar e de se instalar rede de energia
eltrica na localidade de Rancharia,
Municipio de Itacarambi.

NQ 1.393188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da CEMIG, no sentido de que auto-
rizem a eletrificaçao da localidade de-
nominada Vila Unio, no Município de
São João da Ponte.

N9 1.394188, de autoria (10 Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER-MG no sentido deS e de
terminar a construção de uma ponte so-
bre o corrego Macaúbas na estrada que
liga o Distrito de Sumidouro ao liunici-
piO de Varze1ndia.

20/5/88:
NQ 1.406188, de autoria do Sr. Depu-

tado Aloisio Garcia, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de se reconsiderar, em carater de ur-
gencia, o critúrio atual de cobrança de
1CM sobre a comercializaçao do cafe.

NO 1.408188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretúrio de Estado da Saúde, no sen-
tido da verificaçao cia possibilidade de
construção de um prúdio para a instala-
ço do Centro de Saúde de Mirai, cia
mesma cidade.

N9 1.409188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Hannas, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da CEuIIG solicitando providencias no
sentido da reativaçao do Programa Mi-
nas-Luz, que atendia às camadas caren-
tes do Estado.

NQ 1.410/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge ilannas, formulando apele aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-11G, no sentido de se
viabilizar a estadualizaçao cia estrada
que faz a ligação de Piedade a São João
dei-Rei.

NQ 1.411188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da CEMIC, no sentido da reativaçao do
Programa Minas-Luz, que atendia as ca-
madas carentes do Estado.

N9 1.412188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sentido de que
seja providenciado o asfaltamento da

NO 1.413188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apeio ao
Sr. Chefe do 60 Distrito Rodoviário Fe-
deral do DNER no sentido da reconstru-
ção do abrigo para pedestre locali-
zado na BR-262, proximo ao entroncamen-
to da MG-50, no Distrito de Joatuba,
Municipio de M2teus Leme.

NO 1.436188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente do IPSFMG, no sentido de que de-
terminem providencias visando a cons-
trução de sede prúpria para a agencia
desse 6rgao em Uberaba.

N? 1.438188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente do Banco do Estado de Minas Ge-
rais S.A. - BEMGE no sentido de se
instalar _uma agencia bancaria dessa
instituição na cidade de Itapagipe.

N9 1.439188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da CEMIG, no sentido de determi-
narem a eletrificaçao de duas comunida-
des rurais, São Judas Tadeu-Laje e São
Sebastiao da Martinha, ambas no ilunici-
pie de Iturama.

N? 1.440188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado dos Transportes, no
sentido de que tomem as providencias
necessárias construção de duas pontes
intermunicipais: uma sobre o rio Aran-
tes, destinada a estabelecer ligação
entre os Municip ies de Santa Vitoria e
de Iturama, e outra sobre o rio São Do-
mingos, ligando a estrada municipal do
Distrito de Limeira D'Oeste ao Distrito
de Chaveiandia.

NO 1.441188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Secre-
tario de Estado da Fazenda, no sentido
de determinarem as providencias neces-
súrias ú construção de prdio prúprio
para funcionamento da Administração Fa-
zendúria de Iturama.

NO 1.443188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Saúde, no sentido
de determinarem providencias visando ao
reequipamento do Centro de Saúde de São
Gonçalo do Abaeti.

N2 1.444188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Saúde, no sentido
de que determinem providncias visando
i construção de um posto de saúde no
Distrito de Abaetú dos Nendes no Muni-
cípio de Rio Paranaiba.

N! 1.445188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se
cretario do Estado da Saúde, no sentido
cie que determinem providencias urgen-
tes, objetivando dotar o Municipio de
Vazante de um centro de saúde II, devi-
damente equipado.

NQ 1.446188, de autoria de Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no sentido
de que adotem as providncias necess-

N2 1.447188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sentido de ser
providenciado o asfaltamento da estrada
que liga Pimenta a Pains, neste Estado.

N9 1.448188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado cia Educação, no sentido
de que sejam liberados recursos visando

recuperaço da rede fisica escolar de
Nova Serrana, neste Estado.

23/5/88:
N2 1.399188, de autoria cio Sr. Depu-

tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
cúrio de Estado da Saúde, rio sentido de
determinarem a instalação de mi-
ni-postos de saúde nas localidades de
Pedra Preta e Buriti Campo Santo, no
Municipio de Montes Claros.

N2 1.400188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, no sentido de que se-#'
já instalado um posto telef6níco na lo-
calidade de Rancharia, Municipio de
Itacarainbi.

NO 1.401188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIC, no sentido de que se-
ja instalado um posto telefonico na lo-
calidade de Peruaçu, Municipio de Ita-
carambi.

N? 1.402188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMiG, no sentido de que se-
ja instalado um posto de serviço tele-
f6nico no Distrito de 'Marcela, Municí-
pio de Montes Claros.

N9 1.403188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Educação e Presidente
da CARPE, no sentido de que seja deter-
minada a construção de dez salas de au -
la na EscolaEstadual Odilon Louros, em
Bocaiúva, 

já 
autorizada pelo Executivo

atravs do ato do Sr. Secretário de Es-
tado da Educação, em 12/5/83.

NO 1.404188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Educação e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de que seja determinada a construção e
a instalação de uma escola estadual de
22 grau no Distrito de Lontra, Munici-
pio de So João da Ponte.

N! 1.405188, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Carcia, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de se dar prioridade as obras de res-
tauraçao do Teatro Apolo, de Itajuba.

NQ 1.414188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Diretor-Geral do DER-MG no
sentido de se providenciar a colocação
de defensas ao longo das lagoas e ri-
banceiras cia Rodovia BR-120, no tre-
cho entre Ttabira-Guanhaes.

N9 1.415188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de se autorizar a instalação de

N9 1.416188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
ao Sr. Presidente do Banco Central do
Brasil _no sentido de que_ determine a
extensao do prazo de carencia de que
trata a Resolução nO 1.335, com a manu-
tenção de seus encargos em 45% da remu-
neração das LBCs.

N9 1.417188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, no sentido de que se-
já instalado posto de serviço telefoni-
co no Distrito de Umbuzeiro, Município
de São João da Ponte.

Ng 1.418188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretá-
rio de Estado de Obras Publicas e Pre-
sidente da CEMIG, no sentido de se pla-
nejar e se instalar uma rede de energia
elétrica na localidade de Volta cia Ser-
ra, Município do Itacarambi.

N2 1.419188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-

G itario de Estado da Educação, no sentido
Je se determinar a estaduolizaçao da
escola do povoado de Brcinho, Municí-
pio de Coração de Jesus.

N2 1.420188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA no sentido de determi-
narem a ampliação da rede de agua do
Municipio de Montes Claros.

NO 1.421188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação, no sentido
de determinarem a estadualizaçao da Es-
cola Municipal Cristiano Machado, Dis-
trito de Brejo Grande, Município de São
João da Ponte.

NQ 1.422188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente do Banco do Brasil S.A., no sen-
tido de que seja instalado um posto
vançado do Banco do Brasil no Municf-

•pio de Botumirim.
N2 1.423188, de autoria de Sr. Depu-

tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no senLide
de que S. Exa. encaminhe a esta Casa
mensagem contendo projeto de lei conce-
dendo penso especial a D. Cec y Olyntho
Hazan, viúva do Dr. David Hazan,
ex-Delegado-Geral de Policia da Secre-
taria de Segurança Publica.

N2 1.426188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que determine ao DER que se proceda a
uma revisão criteriosa no projeto do
trevo , localizado no perímetro urbano
de Nova Lima, no ponto do antigo Poste
de Policia Rodoviúria Estadual, da es-
trada de contorno Nova Lima/Raposos.

N2 1.427188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Comandan-
te-Geral da Policia Militar e Chefe do
Gabinete Militar do Sr. Governador de
Estado, no sentido da cessao de heli-
cópteros da PMMG e da Coordenadoria Es-
tadual da Defesa Civil, para eventual
transporte de acidentados, em estado
grave, do Aeroporto da Pampulha ao
Pronto Socorro da Capital ou a hospi-
tais mais prúximos.

N2 1.428188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo aos Srs. Presidentes do Banco do
Brasil e da Caixa Econ6mica Federal, no
sentido de estudarem a possibilidade de
liberaçao das cotas do PIS/PASEP para a
aquisição da casa própria.

NÇ' 1.429/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Presidente da CEMIG, rio sentido de se
autorizar a instalação de um escritúrie
da CEMIG, em Taquaraçu de Minas.

NP 1.430188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-liG, no sentido de de-
terminarem providencias objetivando o
asfaltamento da estrada que liga Nova
Serrana a Perdigão.

N9 1.432188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica e Mi-
nistro da Previdencia Social, no senti -
do de determinarem, em carúter de ur-
gencia, providencias destinadas a que
todas as entidades de fins filantrúpi-
cos, reconhecidas de utilidade pública,
fiquem isentas de contribuição empresa-
rial a Previdncia Social, bem como a
que sejam anistiadas totalmente dos de-
bites previdenciarios a partir de 10 de
setembro de 1977.

NP 1.433/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Carcia, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de implementar uma ação politica enúr-
gica no setor de reflorestamento, em
Minas Gerais.

NP 1.434188, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Garcia, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Geral do DNER no sentido
de ser providenciado o recapeamento da
Rodovia BR-265, no trecho compreendido
entre Lavras e a BR-381, numa extensa(,
de 12 km.

NP 1.435188, de autoria de Sr. Depu-
tado Alosio Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DPE, no sentido de que de-
terminem urgentes providencias visando
a construção de um muni-terminal rode-
viário, cine atenda ademanda do trans-
porte internunicipal, no Município de
Ribeirão Vermelho.

NP 1.437188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Ministro da Previdencia Social
e Superintendente Regional do Instituto
de Administração Financeira da Previ -
dncia Social-lAPAS, para que determi-
nem providencias visando a ampliação do
quadro funcional da Agencia daquela
instituição, na cidade de Iturama.

25/5/88:
N9 1.449188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem provi dene ias visando ao asfal -
tamento do trecho qoel i pan MG-050 a
cidade de São Sebastiao do Oeste.

NO 1.450188, de autoria de Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e ao Co-
mandante cio Batalhão do Corpo de Bom-
beiros de Belo Horizonte, no sentido de
que seja doado ou incorporado ao
3i2G1/99SGI/4OSCI de Corpo de Bombeiros
de Divinpolis duas viaturas, para mais
eficiente cumprimento de suas ativida-
des na úrca de prevenção de incendios,
conforme estabelece a lei.

NO 1.451/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de que autorize a criação e
viabilize a instalação de um Centro No-
vel ole Formação Profissional em Itabi-
rã, para atender ao Municipio de Itabi-
rã e sua região de influencia.

NO 1.452/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no _sentido de serem
determinadas providencias visando ao
melhoramento do acesso que liga o Dis-
trito de Limeira D'Oeste, Município de
Iturama, a MG-497.

NO 1.453/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-

tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem providencias objetivando viabi-
lizar a criação de unia linha de onibus
ligando os Municípios de Iturama e
Uberlandia, ida-e-volta, no penedo da
tarde.

NO 1.454188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Secretúr-io de Estado dos
Transportes e Diretor-Geral do DER, no
sentido de que adotem as providencias
necessárias à criação de uma linha de
6nibus ligando a cidade de Ituramo - no
Pontal do Triangulo Mineiro - a Belo
Horizonte.

NO 1.455188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario) de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providncias objetivan-
do a implantação da 52 82 serie na
Escola Estadual Alonso de Morses Andra-
de, localizada na cidade de Itapagipe.

NO 1.456188, de autoria do Sr. Depu-
tado Andcrson Adauto, formulando apelo
aos Srs. (;overnador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação no sentido
de que autorizem a construção de nevo
prúdio para a Escola Estadual Santa Ro-
sa, de 12 grau, no Município de Itura-
na.

NO 1.457/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja providenciado o recapcamento asfal-
tico do trecho rodovicrio da MG-050 que
interliga Divin6po1is a Formiga.

NO 1.459/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que de-
terminem providúncias visando ao reca-
peamento asfcltico da BR-265, no trecho
compreendido entre Lavras e São João
dei-Rei.

NO 1.460188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apele
ao Sr. Ministro da Indústria e do Co-
mercio_rio sentido de que sejam tomadas
providencias urgentes para que se adote
uma política para o setor canavieiro
que venha possibilitar o pagamento de
preço justo n tonelada de cana.

NO 1.461188, de autoria do Sr. Depu-
tado Romeu Queiroz, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Edimicaçao, no sentido
de serem adotadas pnovidncias para a
construção de salas, cantina, instala-
ções sanitárias e quadras esportivas na
Escola Estadual Casimiro Costa, de Car-
mo do Paranaiba.



NO 1.463188, de autoria do Sr. Depu-
tado Romeu Queiroz, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaço, no sentido
de que adotem providencias para a cons-
trução de mais cinco salas de aula e de
uma sala para laboratorio, na Escola
Estadual Antonio Atanasio, da cidade de
Carmo do Paranaiba.

NO 1.464/88, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação, no sentido
de que determinem providencias para que
seja viabilizada a reforma _e a amplia-
ço da Escola Estadual Sao Tarcsio,
com a construção de um anexo no Conjun-
to Habitacional Sao Jose, na cidade de
Campo do Meio.

N9 1.465188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Obras Publicas, no
sentido de que determinem providencias
objetivando a construço de uma ponte
sobre o rio Doce, entre o1unicpio de
São Josédo Goiahal e San Pedro dos
Ferros, ligando a Zona da Mata ao Vale
do Aço.

N9 1.466/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Saúde no
sentido da imediata reforma e ampliação
das instalaç6es do Posto de Saúde do
Município de Carmo da Cachoeira.

N 1.467188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Saúde no
sentido da imediata construção de um
prédio para a instalaçao de um posto de
saúde no Município de Conceição do Rio
Verde.

N9 1.468/88, de autoria do Sr. Depu-
tado JoséRelato, formulando apelo ao
Sr. Secretario de Estado da Saúde no
sentido da imediata construção de um
prédio para a instalaçao de um posto de
saúde no ilunicipio de Nepoinuceno.

NO 1.469188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Belato, formulando apelo ao
Sr. Secretúrio de Estado da Saúde no
sentido da imediata construção de um
prc1io para a instalaçe de um posto de
saude no Município de Cambuquira.

NO 1.470/88, de autoria do Sr. Depu-
tado JoséRelato, formulando apelo ao
Sr. Secretúrio de Estado da Saúde no
sentido da imediata construçao de um
prédio prúprio para a instalaçao de um
posto de saúde no Município de Pas-
sa-Quatro.

NO 1.471/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Saúde no
sentido da imediata reforma e ampliaçao
das instalaçoes do Posto de Saude do
Município de Monsenhor Paulo.

N 1.472188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao
Sr. Secretario de Estado da Saúde no
sentido da imediata construção de um
prédio para a instalação de um posto de
saúde no Município de Varginha.

N? 1.473188, de autoria do sr. Depu-
tado Jose Belato, formulando apelo ao
Sr. Secretario de Estado da Saude no
sentido da imediata construço de um
prédio para a instalação de um posto de
saúde no Município de Campanha.

N2 1.474188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao

Sr. Secretario de Estado da Saúde no
sentido da imediata construção _de um
Posto de saúde no Municipio de São Gon-
çalo do Sapucai.

NO 1.475188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Relato, formulando apele ao
Sr. Secretario de Estado da _Saude no
sentido da imediata construção de um
prédio para a instalação de um posto de
saúde no Distrito de Sobradinho, Muni-
cipio de São Toma das Letras.

NÇ! 1.477/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se de-
terminar a implantação do sistema de
abastecimento de agua no Distrito de
Missões, localizado no Município de
Itacarainbi.

N2 1.478188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao, no sentido
de se autorizar a extensao da 50 a 8
serie do 10 grau na Escola Estadual de
São Geraldo, Distrito de São Geraldo,
MunicTpio de Francisco S.

NO 1.479188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se de-
terminar a implantaçao do sistema de
abastecimento de água nos Distritos de
Alvaço, Luis Pires de Minas, Ponte dos
Ciganos, São Geraldo, So José da La-
goa, São João do PacuT e São Joaquim,
todos localizados no 'Município de Cora-
ção de Jesus.

NO 1.480188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Presidente da CEMiG no sentido
de providenciara em carúter de urgn-
cia, a construção da Estação Ilidrele-
trica de Saltinho, no Município de Co-
ronel Murta.

NO 1.481/88, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Presidente do Tribunal
de Justiça, Secretario de Estado da
Educaçao, Secretario de Estado da Segu-
rança Publica e Comandante-Geral da Po-
lícia Militar, no sentido de que passem
a adotar, nas suas respectivas úreas de
atuaçao, as medidas que menciona.

NO 1.484188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Ministro da Educaçao no sen-
tido de (lctertninar providncias para
regularização de problemas administra-
tivos no Centra Federal de Educação
Tecnologica de Minas Gerais - CEFEI', na
cidade de Leopoldina.

NO 1.715188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Pinto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Minis-
tro do Exército, no sentido de que ré-
considerem a decisao de mandar desati-
var o Colúgio Militar de Belo Horizon-
te.

27/5/88:
NO 11.011188, de autoria do Sr. Depu-

tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao egregio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, no sentido de
que, "ex vi" art. 124, item II, da
Constituição Estadual, envie ao Poder
Legislativo com a urgencia nocessaria,
projeto de lei corrigindo os atuais
desnvcis resultantes do sistema de
quinquenio progressivo, de forma a com-
patibilizú-lo com o disposto no art.
1136 da Lei Maior Estadual, pela justi-
ficaçao que menciona.

NO 1.219187, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Secretario de Estado da A-
gricultura e Pecuária, no sentido da
verificação da possibilidade de se ins-
talar um escritorio do lESA, na cidade
de Tocantins.

NO 1.275187, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado para que
interceda junto Secretaria de Estado
da Educação no sentido de proceder ao
desenvolvimento de estudos, na área do
magistrio publico estadual, objetivan-
do o afastamento de regncia aos 20
(vinte) anos de exercicio profissional
naregncia de classe e o estabeleci-
mento do limite etario máximo de 50
(cinqtlenta) anos de idade para mulheres
e 55(cinquenta e cinco) anos de idade
para homens, na atividade funcional de
lecionar a em toda a rede estadual do
ensino publico.

NO 1.425188, de autoria do Sr. Depu -
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Secretario de Estado da
Educação no sentido da verificação da
possibilidade da manutenção da 50 e 60
seriesno Grupo Escolar de Filgueiras,
extensao do Grupo Escolar Baro do Re-
tiro, de Ghcara.	 -'

NO 1.431188, de autoria do Sr. De-
putado Bonifcío Mourao, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado,
Secretario de Estado de Desenvolvimento
Social e Secretario de Estado da Educa-
ço no sentido de se considerar o Mu-
nicipio de Governador Valadares como
prioritúrio para a implantaçao do pro-
grama de construção de Núcleos de Ensi-
no e Extenso Comunitúria - NEECs.

NO 1.462188, de autoria do Sr. Depu-
tado Romeu Queiroz, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação no sentido
de que adotem providencias objetivando
a construção de sede da Unidade Esta-
dual do Supletivo (UES) na cidade de
Carmo do Paranaiba.

NO 1.476188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação, no sentido
de se autorizar a encampaço, pelo Es-
tado, da Escola Municipal Ramiro Men-
(les, localizada no Distrito de Umbuzei -
ro, Municipio de São João da Ponte.

NO 1.485188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que determine providencias visando a
liberação de verba para a construção de
um terminal rodoviario em Campo Belo.

NO 1.486188, de autoria do Sr. Depu-
tado Delfim Ribeiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação, no sentido
de se proceder a um estudo sobre a si-
tuaçao funcional das professoras que
formam_a Equipe de Campo/Divisão de
Educação e Cultura das Delegacias Re-
gionais de Ensino, que tiveram seus sa-
lúrios rebaixados em virtude da perda
do cargo de Supervisor Pedagúgico.

NO 1.487188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado para que auto-
rize a CAMIG a construir seis poços ar-
tesianos na periferia de Campo Belo.

NO 1.489188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Eitado e Secretario
de Estado da Educaçao, no sentido da

II criação e instalação de unia escola de
19 rau no Ba 4 rro Viliage do Lago, Mu-
nicipio de Montes Claros.

NO 1.490188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretúrio
de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
no sentido de que adotem providencias
objetivando o melhoramento do sistema
de iluminaçao e a construção de arqui-
bancadas no Estádio Crisolito Alvaren-
ga, do Sparta Futebol Clube, de Campo
Belo.

NO 1.491188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
do IPSENG, no sentido de que sejam
criadas agncias daquele Instituto nas
cidades de Campo Belo e Trs Corações.

NO 1.492188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que envie mensagem a esta Assembleia
propondo alteração da Lei nO 8.980, de
110/10/86, objetivando sua retroativida-
de a li? de janeiro do mesmo ano.

NO 1.493188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Pinto, formulando apelo

Gte Sr. Governador do Estado no sentido
ee que sejam realizados estudos com
vistas a reavaliação dos processos de
doação de terras da RURALMINAS.

e
NO 1.494188, de autoria do Sr. Depu-

tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Saúde, no sentido
de determinarem_providencias para a re-
forma e ampliação do Posto de Saúde da
localidade de So Sebastião, no Munici-
pio de Guarda-Mor.

NO 1. 1+95188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Matins, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da TELEMIG, no sentido de que sejam to-
madas providncias para implantação de
rede telefonica interna em Brasilandia,
Municipio de João Pinheiro.

17/5/88:
NO 1.496188, de autoria do Sr. Depu-

tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-

mente da COPASA 2 no sentido de determi-
nar a implantação do sistema de abaste-
cimento de água nos Distritos que men-
ciona, localizados no Municipio de Mon-
tes Claros.

NO 1.497188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se de-
terminar a implantação do sistema de
abastecimento de água no Distrito de
Vista Alegre, localizado no Municipio
de Claro dos Poçoes.

NO 1.498188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido de se de-
terminar a implantação do sistema de
abastecimento de água no Distrito de
Caçarema, localizado no Município de
Capitão Enas.

NO 1.499188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Presidente da Republica e Ministro
da Educação, para que adotem providen-
cias no sentido da criação do curso de
Engenharia Genética na Universidade Fe-
deral de Viçosa.

NO 1.500188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo

aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Agricultura e Presi-
dente da CASEMG, no sentido de determi -
narem providencias objetivando a cons-
truço de uma unidade armazenadora de
9.000 t e instalação de uma balança de
61 t em Divinopolis, na regia,) Oeste de
Minas.

NO 1.501188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de que seja
providenciada, com a possivel urgencia,
a correçao de uma curva em angulo peri-
gosamente acentuado que existe na en-
trada da ponte sobre o rio Lambari, na
rodovia que liga Divinúpolis a Formiga.

NO 1.502/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretá-
rio de Estado da Agricultura e Presi-
dente da CASEMG, no sentido da constru-
ço de uma unidade armazenadora de
6.000 t e da instalaçao de uma balança
de 61 t em Santo Antonio do Monte.

NO 1.503188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo ao Sr. Secrctúrio de Estado da Edu-
caço no sentido de que determine pro-
vidncias urgentes objetivando a cons-
truçao de uma instalação sanitria na
Escola Estadual do Gordura, Município
de Carmo do Paranaiba, bem como de uma
cerca em torno do seu respectivo terre-
no.

NO 1.504188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo a
esta Casa no sentido de ser inserida em
ata a conferencia proferida por Rene A.
P. Sim6es, Presidente da Sociedade Bra-
sileira de Termalismo e Vice-Presidente
da Federação Latino-Americana de Terma-
lismo, ao abrir o IV Encontro da Força
das Águas, ocorrido em Caxambu, nos
dias 24 a 26 de outubro de 1987.

NO 1.505188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Diretor-
Geral do DER no sentido de que determi-
nem providencias visando ao capeamento
asfltico da estrada que liga os Muni-
cípios de Extrema, Toledo e Munhoz.

NO 1.506/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoní, formulando apelo
aos Srs. Ministro da Justiça e Presi-
dente do Conselho da Justiça Federal,
no sentido de que, no ambito da Seçan
Judiciaria de Minas Gerais, seja criada
Vara da Justiça Federal em Varginha.

NO 1.507188, de autoria de Sr. Depu-
tado Bernardo Rubingcr, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Educação, no seu-
tido de que se adotem as providencias
necessrias para a construção de uma
quadra poliesportiva e de 3 (tres) pa-
vilhões, sendo um destinado a oficina
pedagúgica e 2 (dois) a salas de aula,
na Escola Estadual de Ensine Especial
de Carmo do Paranaiba.

NO 1.508188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no sentido
de determinarem providncias visando a
construção de um posto de saúde na lo-
calidade de Palmeiras, no Municipio de
Rio Paranaiba.

NO 1.509188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretrio de Estado dos Transportes e

Diretor-Geral do DER, no senido de que
se adotem as necessarias providencias
para a retificaçao, melhoria e encampa-
ço, pelo DER, da estrada que liga _a
cidade de Armes i cidade de Montalva-
fia.

NO 1.510188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado da Saúde, para que
determinem providencias visando re-
forma e i ampliaçao do Posto de Saúde
do Distrito de Claro de Minas, no Muni-
cipio de Vazante.

NO 1.511188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no sentido
da ampliaçae e reequipamento do Centro
de Saúde II da cidade de São Gotardo.

NO 1.512188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Cambogi, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que determine urgentes providncias pa-
ra o saneamento da bacia do Rio Verme-
lho, degradada por altos indices de po-
luição.

NO 1.513188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Secretario de Estado da Saúde
no sentido de que autorize a regulari-
zaço junto a FHEMIG da situaçao dos
candidatos concursados, conforme resul-
tado do processo seletivo divulgado em
28/8/87 (14 etapa) e em 9/10/87 (20 es-
tapa)

NO 1.514188, do autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secrotú-
rio de Estado de Agricultura e Pecuúria
e Presidente da Empresa de Assistencia
I'cnica e Extensao Rural de Minas Ge-
rais - EMATER, no sentido da instalaçao
Jc posto daquela empresa no Municipio
de Albertina.

NO 1.515188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado dos Transportes, no sentido
do asfaltanento do trecho da estrada
que liga a BR-251 ate a cidade de Andr é
Fernandes, numa extenso de 9 km.

NO 1.516188, (te autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretario
de Estado da Educação, no sentido da
distribuiçao gratuita de material esco-

a os alunos carentes das escolaslar par 
públicas do Norte de Minas e Vale do
Jequi ti nhorha.

NO 1.517188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apoio
ao Sr. Secretario de Estado da Educação
no sentido de que seja instalada uma es-
cola de 20 grau no Ztinicipio de Barra
Longa, em face do fechamento da CNEC.

N91.518188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretúrio de Estado da
Fducaçao no sentido de que se promova a
cetensao de súries, até a 84 s

é
rie do

12 grau, em Ledas as escolas mantidas
pelo Estado, para funcionamento no ter-
no da noite.

NO 1.5119188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da CEMTG, no sentido da isenção da taxa
de luz para as familias do Norte de Mi-
nas e do Vale do Jequitinhonha com ren-
da de at dois salarios minimos men-
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sais, desde que o consumo no ultrapas-
se a taxa mínima mensal.

No- 1.520188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Presidente da República, Ministro
das ComunicaçoeS, Preside.nte da ECT e
Diretor Regional da ECT em Minas Ge-
rais, no sentido da construçao de uO

novo predio para a agencia dos Correios
na cidade de Montes Claros.

N2 1.529188, do autoria do Sr. Depu-
tado Joao Bosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretiirio de Estado da
Educaçao no sentido da criaçao de um
programa de distribuiçao gratuita e de
venda a baixos preços, a pessoas caren-
tes, de livros didúticos a serem adqui-
ridos pela Secretaria, diretamente das
editoras, clisi fio,veis como ediçao
popular.

N2 1.538188, de autoria da Sra. Depu-
tada Maria Elvira, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado da Educaçao no sentido de
que determinem providencias objetivando
a execuço de obras de reforma e am-
pliaçao da Escola Estadual Elisa Rabelo
de Mesquita, na cidade de Co 40
Meio.

N2 1.521188, de autoria do Sr. Depu-
tado Hilton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da COPASA, no sentido da isençao da ta-
xa de água para as famílias do Norte de
Minas e do Vale do Jcquitinhonhci, com
renda de ate dois salários mínimos men-
sais, desde que o consumo nao ultrapas-
se a taxa mínima mensal.

N2 1.522188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottonl, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da CEMIG, no sentido de se toma-
r_ providencias necessarias para a
lnstalaçao de eletrificaÇaO rural no
Distrito Fazenda Vargem Grande, Municí-
pio de Braimas.

149 1.523188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ninico Resende, formulando apelo
80S Srs. Governador cio Estado e Secre-
tario de Estado de Obras Publicas, no
sentido da construçao de uma ponte so-
bre o ribeiro que corta a localidade
de Morro Cavado, no Município de Formi-
ga.

NQ 1.524188, do autcria do Sr. Depu-
tado Ninico Resende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Presi-
dente da TELEMTG, no sentido de deter-
minarem providencias visando instala-
ço de telefonia rural no Povoado de
So Pedro, Município de Formiga, bem
como a instalaçO do uni Lelefofle comO-
nitrio naquela localidade.

N! 1.525188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ninico Resende, formulando 3ClO

aos Srs. Governador do Estado e Secre-
t.rio cio Estado do Obras Públicas, no
sentido da constrllçaO de uma ponte so-
bre o ribeirao que corta o Povoado de
Padre Trindade, no Município de Formi-
ga.

P12 1.526188, de autoria de Sr. Depu-
tado Ninico Resende	forcnuiandoflP
aos Srs. Governador cio Estado, SecreLa
rio de Estado da Segurança Pública e
Secretarie de Pstdo do Justiça, no
sentido da ampliaçúo do predio cia ca-
deia pública de Formiga, atravúS ci

construçuo de eec pcivir.c'Ilto doar i nade ci
insta laça' 1.	:aloqac lo koicoial	de
i-'oirci a.

N2 1.577188, cI autoria dc Sr. Depu-
tado Ninico Resende, íormulaicdc SpLl
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente da TELEMIC, no sentido de deter-
minarem providnciaS visando a instala-
çao de telefonia rural no Povoado de
Sao Pedro, Município de Formiga, bem
como a instalaçao de um telefono com"-
ní túrio naquela localidade.

18/5/88:
P12 1.528188, do autoria do Sr. Depu-

tado Joao Rosco Martins, iurmuiaodc
apelo ao Sr. Gouc rnador do Estado rio
sentido de jue se pregrarne a distribui
çao, atraves dos postos de saúde e di-
retamente pela Secretaria _de Estado da
Saúde, dos medicamentos basicos recei-
t,idos e cio aqueles
que comprovareel renda inferior a cinco
salarios do referiiCici.

NO 1.530188, de autoria de Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que S. Exa. encaminhe a esta Casa
projeto de lei que objetive introduzir
no texto da Lei nO 9.381, de 18/12/86,
a qual institui o Quadro de Pessoal das
Unidades Estaduais de Ensino, disposi-
tivo que permita renuncia a opçao feita
por funcionúrio do Quadro do Magistorio
pelo Quadro Permanente.

N2 1.531188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Fazenda e Presidente
do Banco do Estado de Minas Gerais, no
sentido de viabilizarem a implantaçao
de uma agencia daquele Banco no Municí-
pio de Itacarambi.

142 1.532188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente tia COPASA, no sentido de se de-
terminar a implantaçaO de um sistema de
abastecimento de agua nos Povoados que
menciona, localizados no Município de
Engenheiro Navarro.

N9 1.533188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apoio ao
Sr. Governador do Estado Cc) sentido de
que envie mensagem ci esta Casa propondo
doaçao ao Atietico Clube Ires Coraçoes
de terreno registrado em nome do Estado
de Minas Gerais, localizado na cidade
de Trem Coraçoes.

N2 1.534/88, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaço, no sentido
de que determinem providencias para qu
seja viabilizada a execuçic de obras de
reforma e nrnpliaçao da Escola Estadual
Padre Chico, na cidade de Campo Belo,

P12 1.535188, cio autoria da Sra. Depu-
tada Maria Elvira, formulando apelo SOS

Srs. Governador do Estado e Secretario
de iltado da Educaçae, no sentido de
que determinem providencias objetivando
a construçao da Escola Estadual Olhos
D'Água, em Campo do Meio.

N2 1.536188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Ustado da Educaçao, no sentido
do que determinem providncias objeti-
vando a execuçao de obras de reforma e
ampi iaçao da Escola Estadual I)r. Jos
Mesquita Netto, na cidade do Campo Be-
lo.

P19 1.537/88, do autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado cia Educaçao, no sentido
de que determinem providencias objeti-
vando aexecuçao de obras de reforma e
ampliaçao da Escola Estadual Súo Jos
do Indaia, em Campo Belo.

PROPOSIÇÕES ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

3/5/88:
Projeto de Lei nP 149187, de autoria

do Sr. Deputado Sergio Emilio, que au-
toriza 1) Poder Executivo a criar o car-
go de Fonoaudi6logo nas atividades pro-
fissionais de nível superior do Estado.

20/5/88:
Requerimento n2 1.755188, de autoria

do Sr. Deputado Luis Gambogi, formulan-
do apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de determinar providencias
para o envio a esta Casa de mensagem
contendo projeto de lei visando a su-
primir o item IV do artigo 20 da Lei nO
9.381, de 18/12/86.

VETO TOTAL

3/5/88:
Veto total a Proposiçao de Lei nO

10.219, que autoriza o Poder Executivo
a fazer reversao, atraves de doaçao, do
iniúvel que menciona a Mitra Diocesana
de Divinópolis (Projeto de Lei nQ
67187, de autoria do Sr. Deputado Nini-
co Rezende).
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