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!SITAS OFICIAIS
Estiveram em visita oficial à Assembléia Le-

gislativa, flO mês de junho, o Embaixador da
França. Sr. Philippe Cuvillier, e o Embaixador do
Egito, Sr. Medhat Tewfik.
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MINAS UNA E INDIVISÍVEL
"Em nome do futuro, eu ilofendo Minas." As palavras emocionadas do senador Afonso ArinOs,

pronunciadas na histórica sessão da ANC que preservou a unidade de Minas Gerais - unidade geográfi-
ôica e social - são síntese de todas as manifestações que se realizaram em torno da

ca, humana, econm 
permanéÍiCia do Triângulo e Alto Paranaíba na base territorial do nosso Estado.

Por que em nome do futuro? certamente porque um dos grandes desafios postos à sociedade
brasileira nos próximos anos reside na descentraliZaÇã0 do crescimento econômico e na melhor distri-

buição de renda entre pessoas e regiões.
Minas é, neste case, como também disse o senador, o fiel da balança. Estudos 

i nstitucionais sé-

rios já provaram que o grau de concentração econômica existente no Brasil ameaça, ob
j etivamente, o

equilíbrio da Federação. Na década de 70, a industrialiiação mineira, com a implantação de um parque
de bens de capital e da indústria automobilística, representou um importante avanço na interiorização

cio desenvolvimento brasileiro. o. coniprometido pela longa recessão que se abateu sobre a eco-

	

Esse processo de interiorizaçã	 ado em beneficio de uma verda-
nomia brasileira na década atual, terá, necessariamente, que ser retom
deira integração nacional. Minas ocupa. nesse contexto, uma posição estratégica, por ajustar e associar
seu desempenho econômico ao de outras regiões interiores, especialmente o Nordeste e Centro-Oeste

do Pais. Com
 razão, esses estudos apontaram Minas Gerais como plataforma de interiorização do de-

senvolvimento brasileiro, pelo impulso que irradia às demais regiões.
Mas Minas somente pode exercer esse papel na medida em que se coloca como uma das princi-

pais economias da Federação, o que lhe transfere um correspondente peso político para reivindicar, nas
esferas do processo decisório, a continuidade da política de descentralização industrial e de desconCen-

tração do crescimento econôrTliCO.
A separação do Triângulo afetaria, visivelmente, essa posição de equilíbrio dinâmico que Minas

exerce no conjunto do desenvolvimento brasileiro. Por sua vez , o Triângulo, por sua reconhecida capa-

cidade de alocação de investimentos, vem recebendo dos sucessivos governos mineiros uma atenção
toda especial, seja na instalação de infra-estrutura pesada energia, transportes, distritos industriais),
seja na destinação de projetos de médio e grande porte, implantados na região exatamente em obe-
diánCia à estratégia de descentralização industrial.a ruptura desse processo - enfraquecendo politicamente Minas Ge-

Evidencia-se, portanto, querais e promovendo a criação de um novo Estado com modesta participaçcio relativa no PIB nacional -
somente favoreceria aqueles interesses que Arinos qualifica de	os os e susp3iiOS''.

O resultado de 752 votos favoráveis à unidade do Minas Gerais, amplamente vitoriosos em rela-

ção aos 122 contrários e às 46 abstenções, no total de 420 votantes, dá bem a medida da derrota de uma

idéia que, antes de beneficiar O 
Triãnqulo, coniprOmeteria uni projeto estratégico de interesse nacional'

o poder de negociação de Minas em favor do Brasil, que tem seu vetor principal na descentralização do

desenvolvi nleiitoEste vetor aponta para o futuro do Brasil, o resto é o passado, que se estende ao presente que ai
está, perturbado por uma gritantedívida social e por uni perigoso desequilíbrio no desenvolvimento
relativo das diferentes regiões brasileiras. A Assembléia Nacional Constituinte decidiu Minas fica com

o Triângulo, em nome do futuro.	
Deputado Neif Jabur

ALTERAÇÕES
	NO	QUADRO

PARLAMENTAR	 Pág. 2

AL EXPORTA "KNOW HOW"
Atraídos pelo trabalho de alto riivel realizado

por técnicos da Assembléia Legislativa, parla-
mentares e representantes das Casas Legislativas
dos Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio
Grande do Sul estiveram visitando o Palácio da
'confidêflCia, nas últimas semanas, em busca de
jbsido, visando a implantação das novas Cartas

Estaduais, que acontecerá após a promulgação da
Constituição Federal.	 Pág. 2

ESPAÇO CULTURAL	Pág.2

AL DEBATE CONTAMINAÇÃO DE
SANGUE

A Comissão de Saúde da Assembléia Legis-
lativa esteve reunida no último dia 29 de junho,
abordando os aspectos transfusionais da Doença
de Chagas e da Aids.

Pág. 4

REUNIÕES ESPECIAIS DO MÊS DE
JUNHO	 Pág.3

TRE/MG DISCIPLINA PRAZOS
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Ge-

rais divulgou calendário d i sciplinando o registro
de candidatos às eleições municipais de 15 de no-
vembro, assim como es pratos para realizaçaO das
Convenções Municipais partidárias.
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ASSEMBLÉIA PROMOVE CONCURSO
DE REDAÇÃO SOBRE O PODER LEGIS-
LATIVO

AL INFORMATIZA GABINETES
O Conselho de informação e Pesquisa desen-

volve, através de seu órgão executivo, o Departa-
mento de Informática e Pesquisa, o Projeto de In-
formatização dos Gabinetes Parlamentares, pro-
posto pelo 45-Secretário e Presidente do CINPE,
Deputado Carlos Pereira, e adotado pela Mesa da
Assemb'éia.	

Pág. 2



M E S A

Presidente	Deputado NElE JABUR PMDB
1-Vice-Presidente. Deputado SAINT'CLAIR SOUTO P1DB
2 Vice Presidente: Deputado RAIMUNDO ALBERGARIA PD5
1'- Secretário:	Deputado JOSÉ LAVIOLA PMDB
2vSecretário:	Deputado AMILCAR PADOVANI POT
3-Secretdrio:	Ucpotdo JOSÉ MARIA PINTO PTR
4-Secretõ.rio	DUPUISdO CARLOS PEREIRA -

1 D F R A N Ç A 5

PMUB Deputano ARf i ANDU COSTA
MAIORIA DOPUtadO FELIPE NERI
PFL Deputado MILTON SALLES
PT Deputado AGOSTINHO VALENTE
PDC Deputado MILTON CRUZ
PDS: Deputado PERICLLS FERREIRA
PDT. Deputado JOAO BOSCO MARTINS
PTB: Deputado ADLMIR LOCAS -
PSB: Deputado JAIRO dAGALHAES ALVES
PL. Diptu:o EDUARDO OTTONI
MINORIA Duputcdri DOMINGOS LANNA

O E P U f A 	() 5

PrioR
ADELINO DIAS
ANDERSON ADAUTO
ANTÔNIO GENARO
ARMANDO COSTA
BERNARDO RUBINGER
BONIFACIO MOURAO
CAILOS PEREIRA
DIRCEU EVi5E IRA
ELMO BRAZ
EURÍPEDES CRAIDE
FELIPE NERI
FERRAZ CALDAS
GERALDO DA COSTA PEREIRA
GERALDO REZENDE
IRANI BAFIBOSA
JAMILL JUNIOR
JOÃO PINTO RIBEIRO
JOÃO ROSA
JORGE GIBRAM
JOSÉ BELATO
JOSÉ FERRAZ
JOSÉ LAVIOLA
JOSÉ MARIA CIIAVLS
JOSE RENATO
KEMIL KUMAIRA
MARCIO MAIA
MARIA L'-VIRA
MAURICIO MORF IRA
MENDES BARROS
NElE JABUR
NINICO RESENÍ)E
PAULO PEREIRA
PAULO PETTERSF\
ROMEU OLJEiRO7
HONALDO VASCONCE A
SAINTCLAIR SOUTO
SEBASTIAO IEL'/ECIn
SÉRGIO Lrii:;o
SI [VIO vi
PDT
JOÃO BOSCO r.IARTINS
NELINHO RE7ENDF

PT
AGOSTINHO VALE NTF
CHICO FERRAMENTA
NILMÁRIO MIRANDA
RAUL MESSIAS
SANDRA STARI I\G

PEL
AGOSTINHO PATRIJS
ANTONIO FAGUNDES
CAMILO MACHADO
CLEUBER CARNEIRO
DELFIM RIBEIRO
DOMINGOS LANNA
ELMIRO NASCIME\TO
JAIME MARTINS
JOÃO LAMEGO
JORGE HANNAS
JOSÉ DUARTE
MAURO MORAES
MILTON SALLES
NARCISO MICHELLI
VITOR PENIDO

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

AL EXPORTA KNOW HOW
A t raidos pelo trabalho de alto nível realizado por técnicos da Assembléia

Leijisíativa, parlamentares e representantes das Casas Legislativas dos Estados do
Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul estiveram visitando o Palácio
da Inconfidência, nas últimas semanas, em busca de subsídios, visando a im-
plantação das novas Cartas Estaduais, que acontecerá após a promulgação da
Constituição Federal,

Antecipando-se aos demais Estados, a Assembléia de Minas lá tem pronto
uru projeto de informatização da Constituinte estadual -mm como uma proposta
de regimento interno, que aguardarn a aprovação do Plenário.

A preocupação da Assembléia mineira não se resumiu aos aspectos técni-
cos da elaboração da nova Carta Estadual. Serão publicadas edições com os re-
ginientos das Constituintes Mineiras anteriores, a Coletânea das Cartas Mineiras,
documentos contendo pareceres e relatórios das Comissões Constitucionais an-
teriores. Trabalhos de juristas como o professor Raul Machado Horta serão pu-
blicados e a Assembléia já está enviando para Câmaras, partidos e outros Órgãos
a "Resenha Legislativa", que a partir da instalação da Constituinte Mineira di-
vulgará as matérias discutidas.

Além de subsidiar os deputados, o objetivo dessas publicações, que serão
enviadas a bibliotecas e universidades, é resgatar a história do Poder Legislativo
mcm inei ro.

Técnicos da Secretaria-Geral da Mesa já se encontram trabalhando ternas
que constarão da Carta Estadual, a fim de que os deputados possam ser asses-
sorados no momento da instalação da Constituinte Mineira, estipulada para o
quinto aia após a promulgação da nova Carta em Brasília, com prazo de um ano
para ser finalizada.

ESPAÇO CULTURAL
O Hemominas, unidade assistencial da Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais - FHEMIG, promoveu, no período de 6 a 10 de junho, ampla cam-
panha de conscientiiaçáo e esclarecimento sobre a necessidade de se intensificar
a doação de sangue no Estado para atender à grande demanda dos hospitais.

Também no Espaço Cuhural esteve em exposição, de 20 a 30 de junho, o 1
Saldo do Artista Plástico Marianense, promoção conjunta da Casa de Cultura-
Academia Marianense de Letras, do Movimento de Valorização de Mariana,
Grémio Cultural Folia Nossa, e Movimento Renovador de Mariana.

A mostra reuniu obras em pintora, escultura, gravura, entalhe em madei
e pecas de mobiliário de vários artistas marianenses.

ALTERAÇÕES NO QUADRO PARLAMENTAR
Durante o mês de junho, várias alteraçõs ocorreram no quadro parlamen-

tar. Desligaram-se do PDT os Deputados Wellington de Castro, que exercia a
funcão de Líder da Bancada, e Amilcar Padovani. A Liderança da Bancada pas-
sou a ser exercida pelo Deputado João Bosco Martins, que indicou para a Vice-
Liderança o Deputado Nelinho Rezende.

Os deputados Paulo Fernando e Paulo César Guimarães filiaram-se ao
PDC, e para a Vice-Liderança da Bancada, inicialmente exercida apenas pelo De-
putado Rubens Garcia, foi indicado o Deputado Paulo Fernando.

Filiou-se ao PSB, assumindo a Liderança da Bancada, o Deputado Jairo
Magaltiaes Alvos.

Reg:stra-se o encaminhamento à Mesa cio comunicação da Bancada do
PSDB, que indica o Deputado Pedro Gustin para seu Líder.

AL INFORMATIZA GABINETES
O Conselho de Informação e Pesquisa desenvolve, através de seu órgão

executivo o Departamento de Informática e Pesquisa, o Projeto de Informatiza-
ção dos (;Olainetes Parlamentares, proposto pelo 4-Secretário e Presidente do
CINPE, Deputado Carlos Pereira, e adotado pela Mesa da Assembléia.

A utilização dos recursos computacionais vem instalar, nos Gabinetes
Parlamentares um novo tempo, colocando-os em sintonia corri o desenvolvi-
mento tecnoloqico e assegurando-lhes agilidade e precisão no tratamento e na
recuperação das informações.	 4

Ate a presente data, encontram-se instalados microcomputadores PC—
nos Gabinetes dos membros da Mesa Diretora e de Lideranças partidárias.

No último mês, procedeu-se à implantação do SAGA - Sistema de Apoio
às Atividades Parlamentares, software desenvolvido pela PRODEMGE. O SAGA
se encontra à disposição de todos os Deputados interessados, permitindo-lhes o
cadastramento de pessoas e de solicitações, emissão de etiquetas, acompanha-
mento de agendas, manutenção de tabelas e cadastro de municípios.

O projeto em pauta, de significativa importância, objetiva abranger, gra-
dlualmnemite, todos os Gabinetes Parlamentares,

L

REUNIÕES ESPECIAIS DO MÊS DE JUNHO
PELA UNIDADE DE MINAS

Convocada de ofício pela Presidência, a
Assembléia Legislativa destinou reunião especial
para promover a integração dos diversos seg-
mentos da sociedade em favor da unidade do
Estado de Minas Gerais. A reunião, que ocorreu
no dia 7 do mês em curso, contou com a presen-
ça de Deputados Federais e Estaduais, além do
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, Des, Argerniro Otaviarmo Andra-
de; do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Dr.
Sérgio Ferrara; do Presidente da Associação Co-
mercial de MG e representante do Movimento Cí-
vico pela Unidade de Minas, Dr. Lúcio Assunção;
do Presidente da Federação das Indústrias cio
Estado de Minas Gerais, Dr. Nariseri Araújo ,do
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção MG, Dr. Jair Leonardo Lopes; do Secretá-
rio de Estado da Justiça, Deputado Luiz Leal, e de
diversos representantes de entidades de classe.
Subiram à tribuna os Deputados Constituintes
Marcos Lima, José Elias Murad, Gil César e Vir-
gílio Guimarães, que congratularam-se com a
Assembléia pela iniciativa dessa mobilização
Contra a separação do Triângulo e enfatizaram a
necessidade de que fosse feito um trabalho junto
aos Constituintes no sentido de se conseguirem
os 280 votos favoráveis à unidade de Minas. A
seguir, fizeram-se ouvir as Bancadas com repre-
sentação na Casa, pela voz dos Deputados Ar-
mando Costa, Jorge Hannas, Sandra Starling,
Wellington de Castro, Roberto Luiz Soares,
Ademir Lucas e Eduardo Ottoni. Fizeram também
)ronunciamentOs o Dr. Jair Leonardo Lopes, o
Deputado Federal Luiz Leal, que falou em nome
do Governador Newton Cardoso, e o Dr. Nansen
Araújo, que, sintetizando o pensamento de todos
os participantes declarou: "Minas é una e indivi-
sível - é o que aqui, neste cenário de tão ricas
inspirações, se proclama, nesta hora, de modo
definitivo e de maneira a não admitir contesta-
ções apaixonadas e estéreis." O Presidente Neif
Jabur, falando em nome da Assembléia, consi-
derou que o encontro realizado no Palácio da In-
confidência, integrando o Poder Legislativo e o
Movimento Cívico pela Unidade cio Minas, na
luta comum pela manutenção da integridade ter-
ritorial do Estado, foi, na verdade, "um encontro
com a história e um compromisso com o futuro."
Finalizando a reunião, o Presidente Neif Jabur fez
a leitura do ofício que manifesta a posição do
ALMG sobre a questão da separação do Triân-
gulo e anunciou a constituição de uma comissão
para fazer, pessoalmente, a entrega desse docu-
mento ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulisses Guimarães.

DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Ainda no dia 7, em reunião noturna, co-

emorou-se o Dia Internacional do Meio Am-
-ente. O Deputado Armando Costa, autor do re-

querimento que deu origem à solenidade, e o Dr.
Alaor de Almeida Castro, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Ambiental, fizeram pronuncia-

nhem. Membro do Colegiado da Associação Mi-
neira de Defesa do Meio Ambiente e Membro
Representante das Entidades Conservacionistas
no Conselho de Política Ambiental, e o Dr, Hugo
Eiras Furquim Werneck, Presidente do Centro
para Conservação da Natureza do Estado de Mi-
nas Gerais.

PADRE PALOMBO
A Deputada Maria Elvira foi a autora dos

projetos de lei que deram origem às Leis ns
9.556 e 9.579/88, as quais conferiram títulos de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
Pe. Antônio Sérgio Palomho de Magalhães e ao
artista plástico Augusto Rodriques, respectiva-
mente. A entrega do titulo ao Pe. Antônio Sérgio
pela Assembléia ocorreu, em reunião especial,
no dia 21, e Contou com a presença de autorida-
des civis e eclesiásticas. O homenageado, ciue
neste ano comemora seu jubileu de prata sacer-
dotal, foi saudado pela Deputada Maria Elvira,
que enalteceu suas qualidades de educador,
pastor, poeta, filósofo e literato. O Coral Haendel
se apresentou, abrilhantando a solenidade. No
final da reunião, o Presidente Neif Jabur traçou
um breve retrato do estimado sacerdote, con-
cluindo: "O Pe. António Sérgio Palombo de Ma-
galhães faz de sua vida uma síntese em que se
integram o homem de oração, o estudioso e o ser
ativo, perfeitanmmente inserido nas lides para tornar
melhores as condições de vida dos filhos de
Deus."

AUGUSTO RODRIGUES
No dia 23, a Assembléia Legislativa fez a

entrega do título de Cidadão Honorário ao artista
plástico Augusto Rodrigues. A Deputada Maria
Elvira, em seu discurso, deu cormfmecimmmemmto aos
presentes da rica biografia do homenageado:
"ele é muito mais que artista, é pedagogo, jorna-
lista, poeta, chargista, caricaturista, desenhista,
fotógrafo, colecionador e divulgador da arte, in-
centivador da cultura. Comprometido com a li-
berdade de expressão, soube contrapor-se à
ameaça dos totalitarismos de todas as épocas.'
Augusto Rodrigues agradeceu as palavras da De-
putada, e a seguir, o Presidente Neif Jabur fez
pronmurmcicnrcmento no qual estabeleceu um paralelo
entre a personalidade do homenageado e a pró-
pria índole mineira; ''direta, positiva, natural,
amanmte da essência, avessa ao acidental e ao
aparente.'' Finalizando seu discurso, o Presidente
utirmou que o povo mnirr eiro emmriquecia seu pa-
trimónio intelectual e moral ''ao receber, comnmo
coestaduann, pessoa de tamanho riqueza inte-
rior''

PORTAS ABERTAS AO PÚBLICO
A Assembléia recebeu, no més do jumiho,

22.190 vis:tamites. Desse total, 16.774 pessoas di-
riqinam-se aos gabinetes dci área política, e 6.016
buscaram a área administrativa.

Os números acima foram divulgados em
relcitõrio elaborado pelo Departamento de Infor-
mática e Pesquisa, ci partir de dados fornecidos
pelo Departamento do Cerimonial.

mentos, destacando a atualidade e relevância do
tema. O Presidente Neif Jabur, ao proferir seu
discurso, ressaltou a importância crescente dos
trabalhos do Poder Legislativo Estadual na ques-
tão ambiental, uma vez que o texto constitucional
em elaboração define como competência con-
corrente do Estado legislar sobre florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição. Assim, pela no-
va Carta, caberá à Assembléia Legislativa, com a
ajuda e participação de toda a comunidade, "a
relevante mcmissáo de zelar pelo patrimônio natu-
ral" de Minas Gerais. Antes cio encerrar a reu-
nião, o Presidente convidou os presentes a parti-
ciparem da sessão de debates que se seguiu, so-
bre os temas: ''A situacao atual da fauna, flora,
parques nacionais e reservas equivalentes" e "A
qualidade do meio ambiente mios dias atuais e
perspectivas futuras". Esse debate foi presidido
pelo Deputado Ronaldo Vascooceltos e teve co-
rno coordenador o Deputado Nilmário Miranda.
Como expositores, atuaram os Drs. Alaor de Al-
meida Castro, Secretário Adlcmrmtu de Desenvol-
virmmemmto Ambiemital da Secretaria Especial do
Meio Ambiente; Francisco de Paula Castro Filho,
Delegado Regional do Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento Florestal; José Ivu Gomïmes de Oli-
veira, Secretário de Estado de Ciência, Tecnolo-
gia e Meio Ambiente de Minas Gerais, e Egícho
de Pádija Correa, Diretor do Instituto Estadual de
Florestas. Os debatedores foram o Deputado Sér-
gio Emilio, Membro da Comissão de Defesa do
Meio Ambiente da Assermmbléia Legislativa; o
Professor Angelo Rcirbosa Monteiro Machado,
Professor do Departamento de Zoologia do Ins-
tituto de Ciências Biológicas da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais; o Dr. Leonardo Fari-'s Me-
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AL debate
contaminação

de sangue
A Comissão de Saúde da Assembléia Le-
gislativa esteve reunida no último dia 29 de
junho, abordando os aspectos transfusio-
nais da Doença de Chagas e da Aids.

A reunião contou com a presença do
Presidente da Comissão de Saúde, Deputa-
do Sílvio Mitre; dos Deputados Jorge
Hannas, Mendes Barros, Sebastião Helvécio
e Péricles Ferreira; do cientista João Carlos
Pimenta Dias, Diretor da Divisão de Doen-
ças de Chagas do Ministério da Saúde; do
Diretor-Geral do Pronto-Socorro João
XXIII, Olympio Távora; do Diretor do He-
mominas, Laércio Mello, e do Dr. Orestes
Braz Petrillo, Diretor do Departamento de
Assistência da Assembléia Legislativa.

Os participantes do encontro debate-
ram os temas transfusionais e a busca de
fórmulas para diminuir os índices de con-
taminação. De acordo com o cientista João
Carlos Pinto Dias, "a doença de Chagas está
presente em nove Estados brasileiros e co-
loca em risco, pela ação do barbeiro, o seu
principal agente transmissor, cerca de 30
milhões de pessoas da população rural de
2.200 municípios brasileiros.' Ele informou
também que existem no Brasil cinco mi-
lhões de chagãsicos.

DOENÇAS DA MISÉRIA
O Presidente da Comissão de Saúde,

Deputado Sílvio Mitre, assegurou que a
Comissão tem se peocupado nos dois últi-
mos anos em trazer à Casa os principais as-
suntos relativos à área de saúde pública;
"assuntos que extrapolam em muito a ação
do médico em si - do médico clínico, do
médico cientista e da própria Medicina - no
seu conjunto, em nível ambulatorial e hos-
pitalar, para se transformar em problemas
sociais gravíssimos, em nível político, eco-
nômico e social."

Mitre afirmou ainda que "o que temos
assistido ao longo dos últimos anos é um
recrudescimento das doenças infecto-con-
tagiosas, doenças epidêmicas ou endêmi-
cas. Acreditamos que só a ação do governo
poderá minorá-las. Ele condenou a estati-
zação dos bancos de sangue, proposta na
Constituinte, que na sua opinião é imprati-
cável pela própria incompetência do Estado
de assumir essa responsabilidade perante a
sociedade.

Para o Deputado Sílvio Mitre, "oitenta
por cento das doenças atualmente são pro-
vocadas por veiculação hídrica. São as
doenças da miséria. Na medida em que a
população não conta com saneamento bási-
co, água, esgoto, moradia condizente. Com
o surgimento das favelas sem urbanização e
saneamento, as doenças infecto-contagio-
sas tenderão a aumentar. Temos levado
nossas preocupações às autoridades e gos-
taríamos de obter resultados a curto e a
longo prazo. Caso não aconteçam provi-
dências enérgicas por parte dos nossos go-
vernantes, o Brasil estará se transformando
em um imenso hospital".

TRE/MG DISCIPLINA PRAZOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
divulgou calendário disciplinando o registro de candi-
datosàs eleições municipais de 15 de novembro, assim
como os prazos para realização das Convenções Muni-
cipais partidárias:

FORO ELEITORAL DA CAPITAL
REGISTRO DE CANDIDATURAS

- PLEITO DE 15.11.1988 -

1. CALENDÁRIO ESPECÍFICO
MÊS DE JULHO DE 1988
DIA 10- (DOMINGO)
1.1 - Encerramento do prazo para que os candi-

datos aos cargos municipais estejam filiados
ao Partido pelo qual pretendem concorrer.
(Lei 7664/88, art. 13).

1.2 - Encerramento do prazo para que a Justiça
Eleitoral declare o número de vereadores
para cada município observadas as normas
constitucionais. (Lei 664/88, art. 15)

DIA 13 - (QUARTA-FEIRA)
1.3 - Encerramento do prazo, às IS horas, para

que os Partidos encaminhem ao Cartório
hleitoral,para visto do Juiz, as fichas de filia-
Qão partidária recebidas até dia 10.07.88.
(LOl P, art. 65, § 42)

DIA 15 - (SEXTA-FEIRA)
1.4 - Início do prazo para a realização das Con-

venções Municipais partidárias destinadas a
deliberar sobre coligações e escolha de can-
didatos. (Lei 7664, ari. 11)

1.5 - Início do prazo para apresentação ao Cartó-
rio Eleitoral dos requerimentos dos Partidos
pedindo o registro dos candidatos escolhidos
em convenção municipal partidária (Lei
7664, art. II)

MÉS DE AGOSTO DE 1988
DIA 7- (DOMINGO)
1.6 - Encerramento do prazo para a realização das

convenções municipais partidárias destinadas
a deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos. (Cod. EL, art. 95, § 22)

DIA 17 - (QUARTA-FEIRA)
1.7 - Encerramento do prazo, às 18 horas, para

apresentação ao Cartório Eleitoral, dos re-
queri mentos dos Partidos pedindo o registro
dos candidatos escolhidos em conven-a,,)
municipal partidária. (Lei 7664/88, art. 1

1.8 - A partir desta data os Cartórios Eleitorais e a
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
permanecerão abertos aos sábados, domingos
e feriados, com pessoal de plantão. (Lei
ComplennIr n2 Ç170 ,rt 1

MÊS DE SETEMBRO DE 1988
DIA 6- (TERÇA-FEIRA)
1.9 - Data cm que todos os pedidos de registro de

candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-
reador, inclusive os inij?ugnados, devem es-
tar julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas
as respectivas sentenças. (C.F., art. 93, § 1-')

2. DO REGISTRO (art. 94, Código Eleitoral)
O registro pode ser promovido por Delegado de
Partido, autorizado cm documento autêntico, com
assinatura reconhecida por tabelião.
O requerimento de registro deverá ser instruído:

- com a copia autêntica da ata da Convenção
que houver feito a escolha do candidato, a
qual deverá ser conferida com o original no
Cartório Eleitoral;

II - com autorização de candidato, em docu-
mento com a assinatura reconhecida por ta-
belião;

III - com certidão fornecida pelo Cartório Elei-
toral da zona de inscrição, cm que conste
que o registrando é eleitor:

IV - com prova de filiação partidária, salvo para
os candidatos a Presidente e Vice-Presi-
dente, Senador e respectivo suplente, Go-
vernador e Vice-Governador, Prefeito e
Vice- Prefeito:

V - com folha corrida fornecida pelos Cartórios
competentes, para que se verifique se o
candidato está no gozo dos direitos políti-
cos;

VI - com declaração de bens, de que constem a
origem e as mutações patrimoniais.

A autorização do candidato pode ser dirigida di-
retamente ao Juiz competente para o registro.
As exigências dos ítens III a IV, na Capital do
Estado, são fornecidas pelo Cartório Eleitoral, em
uma única certidão padronizada.
Para simplificação do serviço de conferência do
pedido de registro de candidatos, o Foro Eleitoral
de Belo Horizonte acatará, para o fim do ítem V
(folha corrida), apenas duas certidões, a saber:
- uma, a ser fornecida pela Vara das Execuções

Criminais, localizada no 2 2 andar do Forum
Governador Milton Campos à Av. Augusto de
Lima, 1549 e,

- outra, a ser fornecida pela Justiça Federal com
sede à Rua dos Carijós, nt 126,62 andar (baixa
Econômica Federal).

ASSEMBLÉIA PROMOVE CONCURSO DE

L
REDAÇÃO SOBRE O PODER LEGISLATIVO

Considerando que a eficiência de uma institui-
ção representativa está cm estreita relação com o nível
de organização da sociedade representada e tendo em
vista O momento decisivo de rei nstitucional ização de
nosso País, a Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais está empenhada em desenvolver um traba-
lho voltado para a reflexão sobre "A Importância do
Legislativo numa Democracia Representativa".

Ciente de que o nível de organização política de
um povo passa necessariamente pelo seu amadureci-
mento cultural, a Assembléia decidiu se dirigir, num
primeiro momento, aos jovens, virtuais condutores do
processo político de amanhã.

Dentro dessa perspectiva, está sendo lançado
um concurso de redação destinado a alunos do 12 grau
(59 a 8 séries) e do 2grau de toda a rede de ensino -
pública e particular - do estado de Minas Gerais.

A promoção conta com o apoio das Secretarias
Estadual e Municipais de Educação e da Secretaria de
Estado da Cultura. Para maior êxito do evento, a As-
sembléia pretende contar com o apoio dos Deputados e
Prefeitos Municipais, que poderão fornecer às suas
bases maiores orientações sobre a iniciativa.	-

O regulamento do concurso, cuja prerniaçao
será oportunamente divulgada, está transcrito abaixo:

CONCURSO ESTADUAL DE REDAÇAO
"A Importância do Legislativo na

Democracia Representativa-
REGULAMENTO

1) O concurso de redação sobre o tema "A Importân-
cia do Legislativo na Democracia Representativa"
e com o título: O Poder Legislativo destina-se aos
alunos de 52 a 8 2 séries do 12 grau e aos alunos dc.
22 grau das escolas públicas e particulares do Esta-
do de Minas Gerais.

2) Cada aluno poderá participar com uma única reda-
ção, a ser elaborada em sala de aula, com a presença
do professor.

3) As redações deverão ter a extensão máxima de 60
linhas e ser apresentadas em papel almaço pautado
e letra legível: delas não deverá constar o nome do
aluno, mas a indicação de seu número de chamada,
série, turma, grau, turno e nome da escola.

4) Cada turma escolherá duas redações para concor-
rer à pré-seleção promovida pela escola.

5) Cada escola procederá à seleção das redações que a
representarão no concurso estadual, obedecendo à
seguinte proporção, por grau:

N 2 de turmas concor-	N2 de redações a se-
rentes por grau (*)	rem enviadas

DelalO	 3
DelIa2O	 5
De2la3O	 7
De 31 em diante	 9

Exemplo: A escola "A" tem 5 turmas de 22 grau e
20 turmas de 5 2 a 8 séries do 12 grau.
Logo, essa escola poderá enviar un'ç
total de 8 redações: 3 representando
22 grau e 5 representando o 12 grau.

(*) Considerar apenas as turnias de 55 a 8 séries,
quando se tratar do 12 grau.

6) As redações scicionadas serão encaminhadas pela
Escola através do correio, com AR, em envelope
fechado e rubricado pela direção, para o seguinte
endereço:
Comissão Organizadora do Concurso de Redação
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30
TCICÍOOC (031)349.7149
CEP

*
30.190 -  BELO HORIZONTE - MG

7) As redações serão selecionadas por uma Comissão
especialmente designada para esse fim, podendo
dela fazer parte membros da comunidade que não
pertençam ao quadro de funcionários da Assem-
bléia.

8) Os critérios de avaliação e classificação das reda-
ções serão preestabelecidos pela Comissão Julga-
dora e aprovados pela Comissão Organizadora.

9) Os autores das 3 (três) melhores redações de cada
grau e suas respectivas escolas serão premiados.

lO) As lO (dez) melhores redações de cada grau serão
publicadas em livro pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, que enviará exemplares às bi-
bliotecas das escolas participantes.

II) Feita a seleção das redações, a Comissão Organi-
zadora entrará em contato com as escolas para a
identificação dos respectivos autores.

12) As redações ou escolas que não observarem as dis-
posições do presente regulamento poderão ser des-
classificadas pela Comissão Organizadora.

13) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora e de suas decisões não caberá re-
curso.

PROJETOS DE LEI

1P/6/88:
NO 888188, de autria dc Sr. Deputa-

do Ronaldo Vasconcelios, que proTbo o
venda de qualquer doce industrializado
nas cant traz e anchenetes dos cc tabo-
ice iments do 00; (no publico e
do Estado cc Dirias Gerais.

NO 889/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Adelino Dias, que declara co ut1li-
dade público a Fi:ndaçao de	'cci ocoac ia
a Gestantes e 3aciigentes. cor	edc ei
Salinas.

2/6/88:
NO 890188, de autoria do Sr. Deputa-

do Delfim Ribeiro, (;ue declara de uti -
lidado púbi lua o Movimento Jovem Inova-
dor - IOJI, coro sede em Belo horizonte.

N9 891/88, de autoria de Sr. Deputa-
do Amilcar Padovani, que declarade
utilidade publico a .Associaçao de
ex-Alunos do Colegio Santa Catarina,
com sede no iiunicrpíe de Juiz de Fora.

N9 892/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Roberto Luiz Soares, que declara de
utilidade pública o Conselho de Desen-
volvimento de Soe Domingos = CODESD,
sediado no Distri to de iii hei coo de Súo
Domingos, 1lunicTpio de Santa Margarida
(ex-Projeto de Lei nP 2.508186, (lesar-
quivado a requerimento do autor).

NO 893188, de autoria do Sr. Deputa-
do Roberto Luiz Soares, que declara de
utilidade pública o SOS - Serviço de O-
bra Social Menino Jesus de Praga, de
Belo Horizonte (ex-Projeto de Lei nP
137183, desarquivado a requerimento do
autor).

3/6/88:
N2 894/88, de autoria do Sr. Deputa-

do Jorge Hannas, que declara de utili-
dade pública o Ipiranga Futebol Clube,
com sede na cidade de Manhuaçu.

8/6/88:
N2 895188, de autoria do Sr. Gover-
dor do Estado, que revoga o artigo 13

da Lei nO 9.414, de 3 de julho de 1987.

N9896/88, de autoria do Sr. Deputa-
do João Pinto Ribeiro, que dcc lora de
utilidade público a Creche cio Menino
Deus, sediada em Belo Horizonte.

NO 897188, de autoria do Sr. Deputa-
do Geraldo Rezende, que declara de uti-
lidade pública a Associriçao da Irrianda-
de Sao Vicente de Paulo, de Rubim.

N2 898/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Dirceu Pereira, que declar, lo ir(í-
lidade pública a Unio Cemi:nítaria rio
Ipapa, com sede no Municipio de Cara-
tinga.

9/6/88:
N2 900188, ((e autoria doSr. Deputa-

do Antonio Genaro, que dispoe sobro a
criaçao da identificaço funcional para
os servidores públicús do Estado de Mi-
nas Gerais.

NO 901188, de autoria de Sr. Deputa-
do Ronaldo Vasconce1los, ((110 cia nova
redaçao ao artigo 2(2 da Lei nO 7.302,
de 21 de julho de 1978, que dispoe so-
bre a proteço contra a poluiçao sonora
no Estado de Minas Gerais.

5° 902188, o	o;' O a	Sr. Deputa-
do Geraldo Rezcride, ore :rJtu ri utí'i 1-
/rio d	oor;lrr(o nas	atividades	de
pes(lui Sri	ar;; , lavras e garimpos, no
Estado de Pina;; Corais, e da outras
rov 1 d'o ei as

NÇ 903188, de autoria do Sr. Deputa-
do Jairo Magalhaes Alves, que altera o
redaçrio do Jragra(o urrico do artigo 14
co Lei nO 7.013, do 77/0/77, que 01:00-
riza o Poder Executivo a doar terreno
a Prriie Íp i e dc São Lourenço.

13/6/88:
50904/88, de autoria de Sr. Deputa-

do Joao Rosa, que dúo deaanivaçúo de
1)r. Fausto Riccetto a estrada que 1iga-
1 -ú Jacrrt ioga a Espirito Santo de P1-
rira]

NO 905188, de autoria do Sr. Deputa-
do Saint'Clair Souto, que declaro de
ut i lfdude publica o Grupo Fsprita
Crista(, Maria ,leúo de Deus, com sede em
Belo Horizonte.

14/6/88:
NO 911188, do autoria do Sr. Deputado

Ferraz Caldas, cuo d5	de Au §ha 1
Eira Orle a' posto de saúde da cidade de
Aiuruoca.

NO 917188, de autoria do Sr. Deputa-
do Jose Duarte, que estende a aplicaçao
da Lei nO 1.513, de 15112156, que dis-
poe sobre a declaração de bens de cida-
daos que exerçam cargo _e funçao 1)11(11 -
ea, o da outras providencias.

15/6/88:
NO 913188, de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado, que da nova redaçao ao
artigo Ii] da Lei nO 9.445, de 27 de no-
vembro de 1987, que autoriza o Poder
Executivo a permutar iniúvéi de proprie-
dade do Estado com o de Maria Bernadete
Lacerda Magalhúes e i rmnos, situadosna
cidade de Procrane (com prazo de apre-
ciaçao fixado 0111 10 dias)

NO 914188, de autoria do Sr. Deputa-
do Luiz Vicente, que dú a deirominaçao
deFúrun Dc. Geraldo Erreste Coelho ao
predi e do foram do Muioi e Tpi o de Jacui.

16/6/88:
NO 922188, de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado, gci€' autor i za e Poder
r:xecr:t i vo o prestar fiança em e:nprcsti -
TiO a ser contratado com a Caixa Econo-
mica Federal, pela Companhia de Sanea-
me

nto 
de Pinas Gerais - COPASA (cem

prazo de apreciaçúo fixado em 30 dias).

17/6/88:
NO 923188, de rcutoria do Sr. Gover-

nador do Estado, que aiterri a ro (In çac'
dc; (li 5O5 tive (10 lei nO 7.399, de 10
do dezembro de 1978, e dá outras provi-
denc ias (cor przo ii,' aproe iaçao i ixride
em 30 dias).

NO 974/88, de ;iuteri;; ,Ia Sra. Depu-
tada Maria Elvira, que declara de ut i -
lidado publica a lur;daçúo 1 rst i d;c iiu;l l
de Arte Reril , co;;; sedo em Belo Horizon-
te.

NO 925188, de riutoria do) Sr. Deputa-
do Eduardo Ottoni, que declara de uti-
lidade publica a Conferencia Nossa Se-
nhora de Lourdes, da Sociedade de Soe
Vicente de Paulo, de Cambuquira.

20/6/88:
NO 926188. de autoria Sr. Deputa-

do Eduardo Ottoni , urre dec lar; de uti-
lidade pública a Associaçao Cor:icrrrf Lúria
Vargense, de Santana da Vargem.

NO 927188, do autoria (Ia Sra. Depu-
tada Maria Elvira, que declara de uti-
1 idade gública a Asselaçar' (:eri:nitaría
de Cerririrto cosi dene foi J'en;el rioce

21/6/88:
NO 928188, de autori a do Sr. Deputa-

do João Bosco Martins, que doe 1 ara de
:01 lidade púbi i co a Logíao de .Assi crer-
cio Crista - LAC, com sede ria ei dade de
tlberaba.

NO 929188, de autoria do Sr. Deputa-
do Adelino Dias, quc da a	;leclic':i1rlçao
de Esco ia Estadual A, , s	Diniz a
Escola Estadual do Flai 1 - co Pedra Branca,
Distrito de Justlnpeiis, 11;raieíjclo	de
Ribeiro das Neves.

NO 930188, de autoria do Sr. Deputa-
do Adelino Dias, que dú a douon;ii:açao
de Escola Estadual N1 1 Lon Partias da
Cesta a Escola Estadual doDairro Flo-
rença, Punicipio de Ribeirão das Neves.

23/6/88:
NO 939188, de autoria de Sr. - Deputa-

do Paulo Csar Guimarães, que da a de-
romi naçao de Escola Estadual Moacyr
P1 roto de Carvalho a Escola Estadual
Cúrrego da Foice, situada no l'lunicipio
de Gonçalves.

27/6/88:
NO 940188, de autoria do Sr. Gover-

nador do Estado, que dis poc sobre Os
valeres dos sTmbolos de vencimentos e
dos proventos de pessoal dos Quadros
Permanentes das Secretarias e dos Ser-
viços Auxiliares dos 'tribunais de ,lus-
tiça, de Alçada e de Justiça Militar, e

outras providencias.

NO 941188, de autoria do Sr.  Gover-
nador do Estado, que autoriza a abertir-
ra de crúdi te suplementar no ,a ler dc'
(zS 7. cOO. 000.11()11,00.

NO 942188, de autoria de Sr. Gover-
nador do Estado, que dispee sobre - 100-
cru riu 1 dentút'i a para o servi dor' puhl ice
es t ri di-la 1

NO 943188, de autoria cio Sr. Gover-
nador do Estado, que altera a redaçao
do dispositivos da Lei nO 9.444, do 23
de iiovonlrt'o de 1987.

NO 944188, de autoria de Sr. Deputa-
do Armando Costa, que declara de irtili-
dado publica a Cor feriic (a de Súo ii -
cento de lati lo ílr; cidade de	Buritizei-
ro.

28/6/88:
NO 945188, cio autorli ;le Sr. Deputa-

do Adelino Dias, urre ilaade uni rrr;çrlo
d Leecc 1,; Lis tadua 1 Pari ri dri Ci o  ir; As -
s;roçae ú Cocei:; iistadirr;1 de l;airro San-
t talco, 'Inale ip o do Ribeirão das Neves.

NO 946188, de autoria cio Sr. Deputa-
do Adelino Dias, que da a dononi oaçúo
de Eseolri Estadual Coruce içruo tlrurt ir;s de

/u Escelru Es tadrual do Bairro Kú-
tia, l)istritede Justinúpelis,	lirnici -
pio de Ribeirão das Neves.

NO 947188, de autoria do Sr. Deputa-
do Dirceu Pereira, que institui o Pra-



grama Estadual de Atendimento ao Alco5-
intra.

29/6/88:
N2 956188, de autoria do Sr. Deputa-

do Silvio Mitre, que dá a denominação
de Marcelo Pinheiro Campos ao Ginásio
Poliesportivo de Oliveira.

N2 957188, de autoria do Sr. Deputa-
do Ronaldo Vasconcelios, que declara de
utilidade publica o Piedade Esporte
Clube, com sede na cidade de Piedade de
Ponte Nova.

NO 958188, de autoria do Sr. Deputa-
do Geraldo Rezende, que declara de uti-
lidade pública a Fundaçao de Aprendiza-
gem e Desenvolvimento Social do Menor -
FADESOM, de tJberindia.

N2 959188, de autoria do Sr. Deputa-
do Marcio Maia, que da a denominação de
Deputado Humberto de Almeida ao entron-
camento que liga a Rodovia MG-050 à ci-
dade de So João Batista do Glória.

N9960/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Joao Pedro Gustin, que estabelece
normas nara autorizar o Executivo a
realizar operaçao de crédito.

30/6/88:
N! 969188, de autoria do Sr. Deputa-

do Jairo Magalhaes Alves, que declara
de utilidade publica o GruUo Espirita
Aura Celeste, com sede em Sao Lourenço.

N? 970188, de autoria do Sr. Deputa-
do Vitor Penido, que declara de utili-
dade pública a Associação de Açao Comu-
nitúria dos Bairros Nossa Senhora de
Fátima o Bela Fama, de Nova Lima.

N2 971188, de autoria do Sr. Deputa-
do Adelino Dias, que dá a denominação
de Escola Estadual Francisco Cardoso
Assumpçao a Escola Estadual do Bairro
Flamengo, Distrito de Justin5polis, Nu-
nicipio de Ribeirão das Neves.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

1Q/6/88:
N9 874188, de autoria da Comisso de

Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travs da Secretari a de Estado da Sau-
de, e o Município de Fama.

N2 875188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travs cia Secretaria de Estado da Saú-
de, e a Santa Casa de Misericórdia de
Bom Jesus da Penha.

N9 876188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio nC 57,
celebrado entro o Estado de Ninas Co-
rai s, atravús da Secretaria de Estado
cia Saúde, e o ilunicipio de Aguas Formo-
sas.

N9 877188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convonio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Oliveira.

N2 878188, de autoria da Comisso de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado cia Jus-
tiça, e o Município de Tombos.

N2 879188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
do, e o Município de Alto Rio Doce.

N2 880188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais,
travas da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Município de Betim.

N2 881188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio nO 43,
celebrado entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado
da Saúde, e o Nunicipie de Desterro de
Entre Rios.

N9 882188, de autoria da comisso de
Justiça, que aprova o Convênio nO
371/87, celebrado entre _a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e o
Lar Fabiano de Cristo - Casa de Irmão
Palminha, com sede em Governador Vala-
dares.

NO 883188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travcs cia Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Ritpolis.

N9 884188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entro o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, cc o Município de Pimenta.

NO 885188, (lo autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de M inas Gerais, a-
travs da Secretaria de Estado cia Jus-
tiça, e o Município da Coração de Je-
sus.

NO 886188, de autoria da Comisso de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado do Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Papagaios.

NO 887188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio nO 68,
celebrado entre o Estado cio Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado
da Saúde, e o Município de Pedra do An-
ta.

8/6/88:
NO 899188, de autoria da Comíssão de

Justiça, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar ernprstimo externo
no valor do ali iSS81,900,000,00, para
os fins que menciona.

13/6/88:
N9 906188, de autoria da Comisso de

Justiça, que aprova o Convenio nU 44,
celebrado entre o Estado de Minas Go-
rais,atravús da Secretaria de Estado
da Saude, e o Município de Desterro de
Entre Rios.

N9 907/88, 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 Saú-
de, e a Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - FHEMIG.

N9 908188, cio autoria da Comissao de
Justiça, que aprova o Convênio nO 25,
celebrado entre a Secretaria de Estado
do Trabalho e Açúo Social e o Município
do Capitão Eneas.

NQ 909188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travas cia Secretaria de Estado da Saú-
de, a o Município (lo São Geraldo da
Piedade.

N9 910188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado da Saú-

de, e o Município de Águas Vermelhas.

15/6/88:
149 915188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova os Convênios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Saú-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Publicas, da CODEURB, do Secretario de
Estado Extraordinário de Assuntos Muni-
cipais, e os Municípios de Carlos cha-
gas, Comendador Comes, Esmeraldas, Do-
res de Campos e Tbi.

N2 916188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, e o Município de Ca-
choeira de Minas.

NO 917188, de autoria da Comisso de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Municipio de Prata.

N2 918188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, e a Santa Casa de Misericórdia do
Município de Pitangui.

N2 919188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
cio entre o Estado de Minas Gerais, a-
través cia Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Sindicato Rural de Coroaci.

NQ 920188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Ministério da Cultura e o
Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Cultura.

NO 921188, do autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da_ Saú-
de, e o Município de São Sebastião do
Maranhao.

22/6/88:
Ng 931188, de autoria da Comissão de

Justiça, que aprova o Convenio e seu
Termo Aditivo celebrado entre a Secre-
taria de Estado da Saúde e o TESA-MC,
com interveniencia da Secretaria de Es- e
lado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento.

N9 932188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria do Estado da Saú-
de, e o Município de Corinto.

N! 933188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Cambui.

NQ 934188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, o Município de Lamim.

N2 935188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova os Convênios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Saú-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, da CODEIJRB, do Secretário cie
Estado Extraordinário de Assuntos Muni-
cipais e os Municípios de Para de Mi-
nas, Paraispolis, Passa Tempo, Peçanha
e Prados.

N2 936188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Caratinga.

NQ 937188, de autoria cia Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado cia Saú-
de, e o Município de Nova Resende.

N2 938188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Municipio de Tocantins.

28/6/88:
NÇ 948188, 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 Saú-
de, e o Município de Mercês.

N2 949188, de autoria cia Comisso de
Justiça, que aprova o Coovonio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado da Seu-
de, e o Município de Lagamar.

N9 950188, cio autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
•ravs (ia Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município cio Santo Antonio do
Jacinto.

NO 951188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria do Estado da Saú-
de, e o Município de Pote.

NQ 952188, de autoria da comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travús da Secretaria de Estado da Saú-
cio, e o Município de Senhora do Porto.

NO 953188, de autoria cia Comissão de
Justiça, que aprova o Coovenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travas da Secretaria cio Estado da Saú-
de, e o Hospital Sao Vicente de Paulo,
do Município de São Tiago.

NO 954188, cio autoria da Comisso de
stiça, que aprova o Convénio e sou

Termo Aditivo nC 1 celebrado entro o
Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e o Muni -
cipio de Abaet&.

NO 955188, de autoria cio Comisso de
Justiça, que aprova o Conveic lo celebra-
do entro a Central de Medi comentes -
GEME, e a Secretaria de Estado da Saú-
de.

30/6/88:
N9 961188, de autoria do Comisso de

Justiça, que aprova o Cotivari e celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
traves cia Secretaria do Estado do Tra-
balho e Ação Social, e e Município de
Santo Antonio do Grama, cem ci intorve-
nlencia do Secretúri o cio Assuntos Icir.i -
cipais.

NO 962188, cie autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
cio entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria do Lotado cio Saú-
de, e o Município de Papagaios.

N2 963/88, cio autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Conven io celebra~
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria do Estude da Saci-
de, e o Município de AraçuaL

NO 964188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Itaguara.

NO 965188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convenio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, o-
travs da Secretaria de Estado da Saci-
de, e o Município de Guarda-Mor.

NP 966188, de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado de Trabalho e Açae
Social, e o Núcleo Assistencial cio Li-
moeiro, com sede em Ipatinga.

NQ 967/88,de autoria da Comissão de
Justiça, que aprova o Conven i o co loUra -
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travs daSecretaria de Estado da Cal-
lura, o a TE1EuliG.

NO 968188, cie autoria cIo Comissão de
Justiça, que aprova os Convenios cole-
brados entro o Estado de Minas Geral a,
arravs da Secretaria de Estado da A-
gricultura, e a Associaçao dos Pequenos
Produtores Rurais de Coqueiros, com se-
de em Bom Jesus da Penha, e o Conselho

Comunitário de Sao Bartolomeu, com sede
em Alterosa.

REQUERIMENTOS NUMERADOS

W/6/88:

NO 1.959188, do autoria do Sr. Depu-
tado .Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
cio Estude cio Obras Publicas no sentido
de determinarem À Construtora iratex
5. A. o inicio das obras de censtruço
do aeroporto da cidade de Campo Belo.

N! 1.960188, de dataria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
doa te do (X)PASA no sentido de - que cie-
terminem providencias visando a insta-
laçao de rede de distribuiçao do água
ice Distrito de Zelndia, Município de
Santa Juliana.

NO 1.961/88, 110 autoria do Sr. Depu-
tado AndersonAdauto, formulando apelo
cio Sr. Secretario cio Estado cia Edcicaçac
para que adote medidas visando a cons-
truçao de um muro para isolar a Escola
Estadual Prefeito José Franca de Gou-
veia, localizada na cidade de Santa Vi-
toria, das ricas que a circundam.

NO 1.962188. de autoria cia Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando alicio
aos Srs. 'ii mi otre das Minas o Energia,
Presidente da Eletrobrús e Presidente
da CEMIG, no sentido de determinarem as
providências necessárias 3 recenstrtlçao
da pente sobre o rio Quebro Anzol, que
liga os Municipios cie Pedrinpo1is e
Trai de Minas.

N° 1.963188, cio outrria do Sr. Depu-
tado Sérgio Emilio, formulando apelo
aos Srs . Mi n i stro do Planejamento e Mi -
ai stro Chefe da Casa Civil da Presidn-
ai a da República, no sentido de deter-
minarem providências objetivando a
nao-liheraçao do frete ao transporte cici
trigo para es moinhos.

NO 1.964/88, cio autoria do Sr. Depu-
tado Sérgio Emi 1 io, formulandoapelo
aos Srs. iicciotro cio Fazenda e Secreta-
rio Especial de Abastecimento e Preços,
no sentido de determinarem providencias
cica t ivccnde a uno- 1 i harccç cio do frete no
transporto cio trigo	cc- lei; fl1l - 1010)5.

N2 1.965188, de autoria do Sr. Depu-
tado Roberto Luiz Soares, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral do DER no sentido de que
seja autorizada a execução de serviços
de manutenção e reparos na rodovia es-
tadual que liga os Municipios de Guido-
val e Sementeira, ate o entroncamento
com a Rodovia MG-120, próximo ao trecho
que faz li gação com as cidades de São
Geraldo e Coimbra.

NO 1.966188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido da instalaçao de uma agencia do
BEMGE no Distrito de Limeira d'oeste,
ulunicipio de Iturama.

N2 1.967/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
retor-Geral do DIL'TLL 2 no sentido de que
autorizem a instalaçao de uma antena
repetidora de sinais de televisão no
Distrito de Varjo, Município de Sao
Gonçalo do Abaet.

NO 1.968/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formcilancio ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretario de Estado da Casa Civil do Go-
verno e Diretor-Geral cio DENTEI, no
sentido de adotarem providencias visan-
do A instalação de uma antena repetido-
ra no Distrito cio Lagoa Grande, Munici-
pio cie Presidente Olegrio.

N9 1.969188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
le aos Srs. Governador cio Estado e Pre-
sidente cia CASFMG no sentido dcc que de-
terminem, com cc dnúxicra cirgencia, a
construção do armazm graneleiro no Nu-
rcicipiode Tiros.

N9 1.970188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formcclancloape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Pre-
sidente da GASFNG no sentido de que se-
jam tomadas providências para a cons-
truçao de armazecic graneleiro em São
Gonçalo do Abaet.

NP 1.971188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado de Agricultura, Pc-
cuaria e Abastecimento, no sentido de
cine cie te rm incidi providencias visando a
liberação de verba para melhoria do
Porcino de Exposição cio Agrc'pecuria de
Lagoa Formosa.

2/6/88:
N9 1.972188, cio autoria do Sr. Depu-

tado Jose Renato, formulando apelo ao
Sr. Governador cio Estado no sentidcc de
que seja enviado a esta Casa projeto de
lei assegurando ao servidor efetivo cia
administração direta nomeado para fun-
çae ou cargo em comissão em ergam cia
administraçao estadual o direito de op--
çno pele enquadramento, no orgae de
origem, em funçao ou cargo_equivalente,
com a respectiva rcncuneraçao, direitos
e vantagens, desde que anteriormente
tenha ocupado função ou cargo em comis-
ano por sais de quatro anos.

N9 1.973188, de autoria do Sr. Depu-
tado Pendes Ferreira, formulando ape-
1 e ao Sr. Governador cio Estado no sen-
tido de se aut ori zar a perfuraçao de
poços artesian os d;;cs local idades a se-
guir relacionadas, ledas pertencentes
ao Município cio Virgem da Lapa: Pare-
ciao , Limeo i ro %rro licioncio e Cicaa;c ra

N9 1.974/88, cio autoria cio Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-

;cos Srs. CcverncccIor cio [SI dili 1'	Se-



M.
cretrio de Estado de Agricultura, Pe-
cuaria e Abastecimento, no sentido de
que sejam determinadas providencias ob-
jetivando a construço de um armazm
graneleiro na cidade de Arapuá.

NQ 1.975188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconceflos, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado,
Secretário de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER, no sentido de que
adotem as providências necessárias a
pavimentação asfaltica da conexão Cae-
t-Baro de Cocais, numa extensao de 30

1r.

N2 1.976188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconcelios, formulando
apelo 3 Sra. Secretária de Estado da
Cultura, ao Sr. Secretário de Turismo _e
ao Presidente do Instituto do Patrimo-
nio Iiist6rico e Artístico de Minas Ge-
rais, no sentido da inclusao da cidade
de Caeté no circuito histórico do Esta-
do.

NQ 1.977188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEuIIC no sentido de deter-
minarem providencias visando i instala-
ço de um posto telef6nico na zona ru-
ral do Distrito de Campestrinhe, i1uni-
cipio de Andradas.

N2 1.978188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELIiMIG no sentido de que
determinem providências visando a ins-
talaçao de um posto telefónico, atraves
do Programa de telefona Rural, no Dis-
trito de Graminea, Município de Andra-
das.

N9 1.979188, 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 da cons-
truçao de um abrigo para pedestres ria
BR-146, na altura do trevo do Distrito
de San Rartoloineu , Município do Cabo
Verde.

NO 1.980188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Di -
reter-Coral do DER no sentido de que
sela construido abrigo para pedestres
no trecho Cri Rodovia Munic ipa 1 que lia
Nuzarrl,iniio ri entrada de Juruai a.

NO 1.981188, co caloria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo rios Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral de DER no sentido da cons-
truçe de um abrigo para pedestres na
BR-459, no entroncamento para Santa Ri-
ta do (1aldr..

N9 1.982/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Che-

fe do 60 Distrito Rodoviário do DNER no
sentido de que sejam tomadas medidas
visando A construção de um abrigo para
pedestres na BR-146, na altura do trevo
de Cabo Verde.

N2 1.983188, de autoria do Sr. Depu-
tado Aosé Maria Chaves, formulando ripe-
lo aos Srs. Governador de Estado e Se-
cretario de Estado de Agricultura, Pc-
cuúria e Abastecimento no sentido de
ser providenciada a construção de silo
na sede do Município de Botelhos.

N9 1.984188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ripe-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da CASEING no sentido de que se-

ja determinada a construção de um con-
junto de silos em Cabo Verde.

3/6/88:
NO 1.985188, do autoria do Sr. Depu-

tado Bonifácio Mourao, forniilando apelo
ao Sr. Chefe do 60 Distrito Rodoviário
do DNER no sentido de que determine
providencias visando a construção de
quebra-melas no trecho da BR-11h loca -
lizado no perímetro urbano de Engenhei-
ro Caldas.

NO 1.986188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo ao Sr. Diretor-Geral do DNER no sen-
tido de determinar urgentes providen-
cias para sinalizaçao do trecho da Ro-
dovia BR-459 compreendido entre Poços
de Caldas e Santa Rita de Caldas.

NO 1.987188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da CEMIG no sentido de que sejam toma-
das providências visando 3 reconstruçao
cia ponte sobre o rio Quebra Anzol, que
será inundada com a construção da Hi-
droelotrica de Nova Ponte.

8/6/88:
NO 1.988188, de autoria do Sr. Depu-

tado Kemil Kuinaira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado do Pi -
nas Gerais no sorrJ do cc que seja auto-
rizada a liheraçao de verba, atraves do
Programa PROCRECHE - CCI, para a cons-
truçao cio unia creche no Município de
Malacacheta.

NO 1.989188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Ktnnaira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado de Mi -
nas Gerais no sentido da liberação de
verba, atravs do Programa PROCRECHE -
CCT , para a censtruçeo do una creche
"Itinicipio de Potn.

NO 1.990188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Go rudn1 de PaLrido o rie-
cretúri o de listado da Educação no sen-
tido de determinarem provi lencias obje-
tivando que as escolas publicas rurais
de Juruala e Sio Pedro da União, que se
encontram sob a juri sdiçao da 270 ORE
de San Sehas 1 lan do Paraíso, sejam
equipadas cern cantinas.

NO 1.991/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrrio de Estado do Trabalho e Açe
Social, no sentido de se criar, com a
possivel urgência, diretoria regional
da referida Secretaria no Muoicrpie de
Poços de Caldas.

NO 1.992188, de autoria do Sr. Jose
Maria Chaves, formulando apelo rios Srs.
Governador do Estado e Secretario de
Estado da llducaçao no sentido de que
adotem as necessarias providencias para
a reforma e ampliação Cri Escola Esta-
dual Pata do Sino, em Juruaia.

NO 1.993188, de autoria do Sr. De-
putado Jose Maria Chaves, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretário de Frrtado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, no sentido de
ser construido um silo em Santa Rita de
Caldas.

NO 1.994168, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretririo de Estado de Obras Públicas no
sentido de que seja determinada, com a
possível urgência, aexecuçao das obras
de reforma e ampl iaçao da Escola Esta-

dual Maria Ovidia Junqueira, no Munici-
pio de Poços de Caldas.

NO 1.995188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Educaçao no sen-
tido de que determinem providencias vi -
sando 3 criação e instalaçõo de uma Es-
cola Estadual de 20 Grau em São Pedro
da União.

NO 1.996188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Educaçao no sen-
tido deque seja providenciada a dis-
trihuiçao gratuita de material escolar
para alunos carentes das escolaspúbli-
cas da zona rural pertencentes a 192
Delegacia Regional de Ensino.

NO 1.997188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Educação para que
envidem todos os esforços possíveis no
sentido da construçóo de prédio próprio
para a Escola Estadual Wilson Hedy Mo
linari, situada no Bairro de Vila Cruz,
na cidade de Poços de Caldas.

NO 1.998188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor : Geral do DER no sentido da encam-
paçao, pelo referido Departamento, das
seguintes	estradas:	Janua-
ria-Bonito-Porto Cajueiro; Januú-
ria-Veredinha-Flexejra-Gjbao e Januú-
ria-Conego 'Carinho-Areiao.

NO 1.999188, de autoria do Sr. Depu-
tado C1uber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Dire-
tor-Geral do DER no sentido de serem
prestadas informaçoes sobre o inicio
das obras de asfaltamento da BR-135, no
trecho Januaria-Itacarambi, prometidas
pelo Sr. Governador 

há 
mais de um ano.

NO 2.000188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação no sentido
da instalaçao do 22 grau na Escola Es-
tadual Joõo Bernardino, em Icarai, Mu-,
nicipio de São Francisco.

NO 2:001188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Goral do DER no sentido de determi-
narem providencias objetivando a encam-
paçóo, pelo referido Departamento, da
estrada Montalvônia-Pitarana, para seu
encascalharnento e conservaçao.

NO 2.002188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconceilos, formulando
apelo aos Srs. Presidente da Republica
e Ministro da Indústria e Comercio para
que determinem_as providências necessó-
rias ó proibiçao, ao longo do todo o
território nacional, da fabricaçao, uso
e comercializaçao de produtos que con-
tenham, como propelente, o gás cloro-
fluorcarbono.

NO 2.003188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconcelios, formulando
apelo ao Srs. Secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e
Presidente da COPAM, no sentido de que
determinem providencias visando regu-
lamentação da Lei Estadual nO 7.302, de
21/7/78, que dispõe sobre a proteçao
contra a poluiçao sonora rio Estado de
Minas Gerais, no que tange ao seu arti-
go 52, capitulo III.

N° 2.004/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aoSrs. Governador do Estado e Presiden-
te do Banco do Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG, no sentido do que soja
instalado uni escritorio regional do
BDMG em Varginha.

NO 2.005188, 00 autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da CEIIIG no sentido de_se imple-
mentar o serviço de instalação de rira
rede de energia elétrica no Município

de Itacarambi, a fim de se viabilizar a
implantaçao dos projetos de irrigaçao
naquela rogiae.

NO 2.008188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secret a-
rio de Estado de Agricultura e Presi-
dente da CASENG, no sentido de que seja
autorizada a instalaçao do silos para
armazenamente de graos no Iii stri 'o rio
Paria da Cruz, Punicipio de Januria.

NO 2.009188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente da COPAS\ no sentido de se auto-
rizar a perf urãÇ3C rir nIrs poço altec i ana
na localidade cio Cnpi,no do laco, "uni-
cipie cio Itacambira.

NO 2.010188, Co autoria Je Sr. I)epu-
tado Mrcio Maia, formulando apeL , aos
Srs. Presidente da Repuhlica. Ministros
da Fazenda e do Planejamento e Prosi -
ente do Banco Central do Brasil, no

sentido de determinarem providencias pa-
raque se proceda a estudo sobre a revi-
sao das normas disciplinadoras dos en-
cargos nionetóries dos contratos de f i-
nanciamento rurais, visando a retirada
da corroçúo monetária dos dbi te ru-
rais.

NO 2.011/88, de autoria de Sr. Depu-
tado Nilmario Miranda, formulando apelo
A COPAM no sentido da adoçao de medidas
eficazes para diminuir ou eliminar ri
poluição causada pelas empresas que ex-
ploram o calcúrio no Nunicipio do
Pajns.

NO 2.012188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando aro 1, ao
S'. Diretor-Geral do DER-MG ao senti rio
de determinar providências para (tiro,
dentro do projeto de obras da Estrada
do Contorno do Nova lima, seja cons-
truido um entroncamento que possibilite
o acesso direto ao Bairro BNH,

NO 2.013188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carda, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Obras Publicas e Se-
cretario de Estado da Educaçao, no sen-
tido de que sejam tomadas providencias
visando a construção de ar Núcleo do

Ensino o Extensúo Comunitária - NEEC,
no 'lunicipio de Carva1hpo1is.

NO 2.014/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Educaçao e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de determinarem providências visando rn
construção de um Núcleo de Ensino o Ex-
tensão Conruni trina - NEEC, em Poço Fun-
do.

NO 2.015/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
os Srs. Governador do Estado, Secretó-
no de Estado da Educaçao e Secretário
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de que sejam tomadas providências vi-
sando ri construçrio de um Núcleo do En-
sino e Extensao Comunitária - NEEC, na
cidade de Campestre.

NO 2.016188, rio autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srrr. Governador do Estado, Secretú-
rio de Estado de Obras Públicas e Se-
cretarie de Estado da Educaçao, no sen-
tido do determinarem ris previdências
necessárias ó irnplantaçao de um Núcleo
de Ensino do Extensão Comunitária -

na ci dari, de Botelhos

NO 2.017188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens (;areia, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado, Socretú-
rio de Estado da [ducaçao e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de que sejam adotadas providencias vi -
sando a construção de um Núcleo de En-
sino e F.xtonsao Comunitária - NtIFC, no
Punicijiio de Pouso Alto.

NO 2.018188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Covernador da Estado, Secretní-
rio de Estado da Educaçao e Secretario
de Estado de Obras Publicas, no sentido
de delermi ((amem providencias obeUivan-
do a construçae cio uni Núcleo de Ensino
e Extensão Cc'nnnroni túnia - NEEC, em São
Joao da Mata, no Sul de Minas.

NO 7.019/88, ce coLori do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, ( ormu 1 ando ape lo
OS Srs. Crvrrnridir do Estado, Secretú-
ri o rio Estado Cri Educaçao e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentid o
de determinarem providências ohj cli c'an -
de ri cc nsrruçao de um Núc leo de	i1nrinrr
e Extnsid Comun itária - NEFC, em Cabo
Verde.

NO 2.020/88, (id ricitrnia cio Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, f ormulando  nipe lo
ocr Srs. ( : vor-nridcmr cio Estado e Secre-
tario (ir F= Ju cia Educaçao, no 5001 ii,'
mie que d,t,nninomnn a	construçae de um
Iiúc ierr C	[InC no e [xtensao (lonuni túria
- \FFC, Pr Cuaxup.

NO 7.071/88, de autoria cie Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, Icrmulnnde apelo
aos Srs . Governador cio Estado, Secreta -
rio de Estado da Fducaçao e Secretário
de Estado de Obras Públicas, no sentido
rIo que sejam determinadas providencias
Vi m(rr(Irld'	corrstruçao cio	ar	Núc leo	de
insiro e tlstonsúr' Ceinimrnr túnia	-	IrPEC,
em Paraguaçu.

NO 2.022188, ci0 rrrrtr'niri do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apoie ao
Sr. Governador do Estado obj e ti vandr' ri
construção cio um Núcleo de Ensine e Ex-
tensa Concin i túria - NFEC, no Município
cie Cambuquira.

NO 2.023188, de autoria de Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formu lando apelo ao
Sr. Governador do Estado no senti (Ir' (iri
onnstruçao de um Núcleo rio Ens ino o

tensüo Comuni túr ir - '11 1, no 'l"yjcTpj,,
de Inconfidentes.

NO 2.024188, ml'n io Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, rcrnmu lindo apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretni-
rio de Estado da Educaçao e Secretúni
de Estado de Obras Públicas, no sentid
de que sejam adotadas	providencirio
viando a construçao de um Núcleo de En-
sino e Extensão Comunitária - NFEC, c;
uiunicipio de Fama.

NO 2.075188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apol.
aos Srs. Governador do Estado e Secrr-
Larios de Estado da Educaçao e de Obmom
Públicas, no sentido de que determine,
providencias visando a construçam' de u -
Núcleo de Ensino e Extensan ' cci
- NEEC, em Bueno Brandão.

9/6/88:
NO 2.026/88, do auteni de, Depu-

tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo rios Srs. Governador do Estado e Di-
retmr-Goral do DER no sentido de deter-
minarem providências objetivando a li-
heraçao de 10.000 m 2 de lama asfalticri
(tratamento simples), dentro do Pnogrmm-
na de Pavimentaçao de Áreas lrhanas,
para o Município de São Pedro da Uniao.

NO 2.027188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando alic-
io aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do Dliii no sent ido da libe-
raçao de 10.000 m 2 do lama asfóltica,
para tratamento superficial simples das
vias urbanas do Município do Juruaia,
dentro do Programa do Pavimentaçao mie
Áreas Irhrinas - PAIR.

NO 2.028/88, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
crotúrio de Estado de Segurança Pública
no sentido de que adotem medidas obje-
tivando a liberaçao de uma viatura po-
licial para o Município de Cabo Verde.

NO 2.029188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves formulando at r e -
lo aos Srs . Governador Cm' Estado o Se-
cretário de listado do Fsportes Lazer e
Turismo, visando ó construçao (te um gi -
núsio poliesportivo em Santa Rita de
Caldas.

NO 2.030188, de alitoniri do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo
mies Srs. Governador do Estado e Serro-
túrio de Estado da Justiça no sentiU
mie se criar oscritúrio de Dofensori a
Pública na Comarca do Águas Formosas.

NO 2.031188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kcmil Kumaira, formulando alie
rios Srs . (R'vernaiimrr do Estado e Presi -
dente cia COPASA no sentido de ser li be -
rada verba para a cons truçao de cai -
xa-dúgua que atenda as necessidades il
popuLriçro' ciO Bairro Amim Ei Aocrar, ir
lcinicipio de Carlos Chagas.

NO 2.032188, do autoria do Sr. Depu-
tado Ni1mrio Miranda, formulando apoio
ar Sr. Governador rio Estado no sentido
de que a Secretaria do Estado de Cie"-
elas, Tecnologia e Meio Ambiente, atri-
vós da COPAM, efetue, no menor prumo
possível, a registre de todas as fontes
poluidoras existentes no Estado rir	Ii-
nas Gerais, conforme Crteimnc loil 1

çami estadual em viger.

NO 2.033188, rlo autoria mio Sr. Depu-
tado Rubens Carda, iornulniircl	apo 1
aos Srs. Governador do Estado, Secretú -
rio de Estado de Obras Públicas e Se-
cretario de Estado (ia Educaçao , no sen-
t ido mii iue sejam tomadas	prol 1 rdiIO 1

NO 2.006188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Presi -
dente da CE2ITG no sentido dose imple-
mentar o serviço de instalaçao de urna
rede de energia elótrica na localidade
de Ilha, situada no Município de Janu-
ria, a fim de se viabilizar a ini r lrinla-
ço dos projetos do irrigação na re-
gião.

NO 2.007188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoie
aos Srs. Governador do Estado, Secreó-
rio de Estado de Agricultura e Presi-

Q

dente da CASEMG, no sentido de que seja
autorizada a instalação do silos para
armazenamento de graos e de algodão no
Município de Montes Claros.



NO 258/88, de autoria do Sr. Deputa-
do Vtor Penido, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente—
da CEMIG no sentido de se estender a
rede elútrica dessa Companhia ao Bairro
NOSSO Senhora do Fatima, em Nova Lima.

NO 2.069188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido

1 e que seja construída cima unidade do
Nucleo de Ensino e Extensao Comunitária
- NEEC, no Município de Carmo da Ca-
choeira.

visando a cor1struço de um Núcleo de	tarjo de Estado da Educaçúo no sentido
Ensino e Extens jo Comuni túria -	,	de determinarem providencias oh letivan-
no '1unicipio do Areado.	do a reforma e ampliação dos prédios

escolares dos Distritos de Súo Joanuim,

pM

1

NO 2.034188, (10 autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Fducaçao e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de que sejam tomndas providências vi-
sondo ú construçao de um Núcleo de Ensino
e Extensao Comunitária - NEEC, na cida-
de de Ipuiuna.

NO 2.035188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado de Obras Públicas e Se-
cretúrio de Estado da Educaçao, no sen-
tido de que determinem providncias vi-
sando 2i construçao do um Núcleo de En-
sino o Extensão (:onTl(n jtúria - N[EC, na
cidade de Monte Siao.

NO 2.036188, de autoria de Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs . Governador do Estado, Secreta-
rio de Cstodo da Educação e Secretário
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de que determinem providencias visando
a construçao do um Núcleo do Ensino e
Extensão Comunitário - NEEC, em São
Lourenço.

NO 2.037188, do autoria do Sr. Depu-
tado Mílton Cruz, formulando apele  aos
Srs. Governador do Estado e Prefeito
Municipal deMontes Claros no sentido
da canal iznçao de um trecho do Arrogo
que passa dentro da comunidade de Tres
Irmúos , localizada em Canto do Engenho
Muni e Tpi o de Montes Claros.

NO 2.038168, (lo outono do Sr. Depu-
tado Milton  Cruz, formulando .ipeio oco
Srs. Presídenle cio Republica,	l:ínistro
dos Transportos e Diretor-Coral do
DNER, no sentido (:a crinçac e instala-
çao de una resi (lerc ia do DNER na cidade
do Montes Claros.

NO 2.039188, Lo autoria do Sr. Depu-
tado Mílton  Cruz, formulando apelo oo o
Srs. (;overidor iie Estado e Presidente
cia CEMIG no sentido da ins tal açao de
energia ci tni co no comunidade de Troo
lrmúos , 1 oco 1 i toda em Canto do IGicenho
no Muiiieiio d, Montes Claros.

NO 2.040188. de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apoio
oos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente cia CEIIIE no sentido de se proces-
sar a liberação do t OO padroes de luz
para o Bairro Ano Cl Acuar, no lhinicf-
pio de Carlos Chagas.

NO 2.041188, de autoria de Sr. Depu-
tado Armando Costa, formol ar do apelo
aos Srs. Governador do Estado o Socro-
túrio cio Estado da Educaçao no sentido
de que determinem a constTruçao do um
prédio para a Escola Estadual cio Fie-
xeiras, localizada no Distrito de Cone-
go Marinho, Mun ic Tp i o de Januaria.

13/6/88:
NO 2.042/88, do autoria do Sr. Depu-

tado Jaime Martins, formulando ii{OlO cio
Sr. Secretario de Estado da Fazenda so-
licitando imediatas providencias para
que seja revogado o ato de resoluço
que reduziu o prazo do transporto de
mercadorias acobertado por Guias Fis-
cais de três dias de validade para den-
tro do Municipio e cinco (lias para fora
do MunicTpio - para 24 horas apenas, em
qualquer das duas hi púteses.

Alvaçúo e Sao João do lIcA, no Muni cf-
pio (lo Coração de Jesus.

NO 2.044188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA co sentido de que se
autorize o inicio dos serviços de rede
de esgote de Coração de Jesus, obra já
licitada o contratada.

NO 2.045188, de autoria do Sr. Depu-
tado C1ubcr Carneiro, formulando apoie
ao Sr. Presidente da COPASA no sentido
de determinar providências objetivando
o infcio dos serviços de extensaoda
rede de distribuição de água até os
Bairros Buriti e konovaçao, no Munici-
pio de Coração de Jesus, cujos estudos
o projetos ia estão prontos.

NO 2.046188, de autoria do Sr. Depu-
tado C1ubcr Carneiro, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de autorizar o DER-MG a modificar o
projeto de asfaltamento do trecho Ja-
nuúria-Tejuco, de tal forma que o tre-
cho a ser asfaltado passe a ser: Jaicuo-
ria-i ejuco-Pande i ros-Sao Joaquim.

NO 2.047188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
oe Sr. Governador do Estado no sentido
de autorizar o DER-MG a modificar o
projeto de asfaltamento do trecho ia-
nuúria-Brejo do Amparo, de forma que o
trecho a ser asfaltado passe a ser: Ja-
nuaria -Erejo do Amparo-Bonito.

NO 2.048188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Relato, formulando apelo aos
W. Governador do Estado e Presidente
do Banco de Dosenvol\'rento de Minas
Gerais - BDMG, no sentido de determina-
Tem providências objetivando a urgente
c]aboraçao de estudos com vistas ú ins-
talaçao de um escri torio regional do

no Muiiicip	de Varginha, tocoli-
saci, ice Gu] cio Minas.

NO 2.049188, de autoria do Sr. Depu-
tado Raul Messias, formulando apelo a
GIRALlIINAS, por intermédio do Sr. Go-
vernador, Ice sentido de ser fornecida
lista nominal das pessoas juridicas e
Tsicas que requereram aquela Fundaçao

a conccssao de terras devolutas nos AI-
timos cinco anos.

14/6/88:
NO 2.050188, de autoria do Sr. Depu-

tado Paulo Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Fazenda no sentido
de que seja revogada a disposiçao cons-
tante da letra 'c" do item 1 do artigo
206 do Decreto nO 24.224/84, introduzi-
da pelo Decreto nO 27.351, de 14/9/87,
que estabeleceu o prazo de validade de
vinte e quatro horas da neta fiscal pa-
ra acobertar trúnsito de semovente em
transporte rodoviúrio, independentemen-
te da distncia entre as localidades de
origem e destino.

NO 2.051/88, cio autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs . C vornader do Estado, Secretário
di Cstido cio Obras Públicas e Secret-
ri o cio Estado da Educaçao, no sentido
do que determinem providencias objeti-
vando a cciis t ruçao cio um Núcleo cio En-
sino e Fonoac Comuni túria - NEEC, na
cidade cio Coronel Murta.

de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a construção de um Núcleo de Ensino
o Extensão Comunitária - NEEC, na cida-
de de Buritizeiros.

NO 2.053188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido de
determinarem providências objetivando a
ccnstruçae de um Núcleo de Ensino e Ex-
tensão Comunitária - NEEC, na cidade de
Capitão Eneas.

NO 2.054188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Obras Públicas e Secretú-
rio de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a construçao de um Núcleo de Ensino
e Extenso Comunitária - NEEC, na cida-
de do Botuinirjm.

15/6/88:
NO 2.056188, do autoria do Sr. Depu-

tado Sebastião 11elvcio, formulando
apelo ao Sr. Diretor-Geral do DER no
sentido de cicie envide esforços para o
estabelecimento de uma linha de onibus
direta de Belo Horizonte a Recreio.

NO 2.057188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião He1vcio, formulando
apelo aos Srs. G o

vernador do Estado e
Secretario de Estado da Edcicaçao no
sentido de ser estudada a possibilidade
de promover a reforma e a pintura geral
ds Escola Estadual Maria ilydia Resende
Andrade, da cidade de Juiz de Fora, até
o data de seu Jubileu de Prata, aos
07 ,/ 5 / o

NO 2.059188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação no sentido
de que seja construida uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensão Comunitúria
- NEEC, no Municipio de São Lourenço.

NO 2.060188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido
do que seja construido um Núcleo de En-
sino e Extensao Comunitária - NEEC, em
Campo Belo.

NO 2.061188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Educação no sentido
de determinarem providncias visando ú
construçao de um Nucieo de Ensino e Ex-
tensão Comunitária - NEEC, em Campos
Gerais.

de que adotem as medidas necessárias
para a construçao de um Núcleo de Ensi -
no e Extensúo Comunitária - NEFC, ccc

EIA Mendes.

NO 2.063188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio do Estado da Educação, no sentido
de que seja construída uma unidade de
Núcleo de Ensino e Extc-nsan Coniuri i fúria
- NEEC, no Município de Fama.

NO 2.064188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Secre-
trie de Estado da Fducaçúo no sentido
de que seja construída uma unidade cio
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitária
- NEEC, no Município de Arcado.

NO 2.065188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apele
aos Srs. Governador cio Estado, Secretá-
rio de Estado da llducaçao e Secretário
de Estado de Obras Publicas, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a construçao de um Núcleo de Ensino
e Extonsúo Comunitária - NEEC, em Ser-
rania.

NO 2.067188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extercsao Comunitária
- NEEC, no Município de Campanha.

NO 2.068188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensão Comunitária
- NEEC, no Município de Cristina.

NO 2.070188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Socrcc-
tario de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade do
Nucleo de Ensino e Extensão Comunitária
- NEEC, no Município de Baependi.

NO 2.071188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, forWnIco apc 1'
aos Srs. Governador do Estado e Secre-tario de Estado da Educaçae no sentido
de que soja construída uma unidade do
Nucleo de Ensino o Extensao Comunitária
- NEEC, no Município de Conceição do
Rio Verde.

NO 2.072/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado cia iucaçae, no sentido
de que seja construída uma unidade doNucleo de Ensino e Ex tensão Comunitária- NEEC, no Município do Carvalhos.

NO 2.073188. de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ot ton j , formu l andoOlidIO I0 0
aos Srs. Govorciad,r cio Estado e Secre-

tario do Estado da Educaçúo, no sentido
cio que seja construída ima unidade do
Núcleo do Ensino e Extensúci Comunjtúrj a
- MPEG, rio Município de Seritinga.

NO 2.074188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
Lúrio de Estado cia Educaço, no sentido
de que seja construída rima unidade cio
Núcleo de Ensino e Extensac Comuni taria
- NEEC, no Município de Serranos.

NO 2.075188 9 de autoria cio Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçüo no sentido
de que seja construída cima unidade do
Mcccl co de Ensino e Extensúo Comuni túria
- MEdI:, no Município de Liberdade.

NO 2.076/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Sucre -
túrio de Estado cia Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitária
- NEEC, no Município de Aiuruoca.

NO 2.077188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o secre -
tário de Estado da Educaçúo no sentido
Q que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensão Comunitaria
- NEEC, no Município de Santana da Var-
gem.

NO 2.078/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitária
- NEEC, rio Município Três Pontas.

NO 2.079, de autoria do Sr. Deputado
Eduardo Ottoni, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
de Estado da Edticaço no sentido de que
seja construída uma unidade do Núcleo
de Ensine e Extensão Comunitúria -
NEEC, no Município de Monsenhor Paulo.

NO 2.080/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação no sentido
de ser construída uma unidade do Núcleo
de Ensino e Extonsao Comunitária -
MPEG, no Município de Turvo1ndia.

NO 2.081188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando alicio
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Educaçúo no sentido
de que seja cdcnstruida uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitário
- NELC, na cidade de Divisa Nova.

NO 2.082188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apelo
ais Srs. Governador do Estado o Secre-
tario de Estado da Educaçúo no sentido
de que seja construída uma unidade cio
Mucleo de Ensino e Extensão Connnnniraria
- NEEC, na cidade de Itabira.

NO 2.083188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade cio
Núc leo de Ensino e Extensoo Comunitária
- Ni:FC, em Braspolis.

NO 2.084/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apele
aos Ers . Governador do Estado e Secrcc-
Lar i o de Es t ado da Fdnicaçao no sen tido
de que seja construída uma unidade do
Nnicleo do Ensino e Extonsao Comunitária
- NilE(:, em Senador José Bento,

NO 2.085188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apc 1 
aos Srs. Governador do Estado e Secro-
túrio de Estado cia Educaçao no sentido
Q que seja construido cima unidade do
Núcleo de Ensino e Extonsao Comunitária
- NEIiC, em Poços de Caldas.

NO 2.086188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado da Educaçao e Secretário
de Estado de Obras Públicas, no sentido
da construçúo de um Núcleo de Ensino e
Extensão Comunitária - NEEC, na cidade
de Campo Florido.

NO 2.087/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitária
- MEPC, cii Cordislandja.

NO 2.088188, (lo autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Ednncaçao cio sentido
de que seja construída urna unidade do
Núcleo de Ensino e Extensoo Comunitária
- NEFC, em Alfenas.

NO 2.089188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario (lo Estado do Educaçao rio sentido
de que soja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Extensão Comunitária
- NEIIG, em Monte Santo de Minas.

NO 2.090188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secrotú-
rio de Estado da Educaç ão e Secretário
de Estado de Obras Públicas, para que
adotem providências cio sentido da cons-
truçao de um Núcleo de Ensino e Exten-
sao Comunitária - MPEG, na cidade de
Espirito Santo do Dourado.

NO 7.091188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carda, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Edcrcaçao no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a construçao de um Núcleo de Ensino
e Extensao Comunitária - NEEC, em (la-
reaçu, rio Sul de Minas.

NO 2.092188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando a;ieM
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido
de que seja construída uma unidade de
Núcleo de Ensino e Extcccsac- Cneunitarja
- NEEC, eco Albertina.

NO 2.093/88, de outono do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, ferc:ici]ancie ajel
aos Srs. Governador do Estado e Sect -
tario de Estado cia Educaçao no senti c,
de determinarem providencias visando o
construçao de um Núcleo do Ensino o E:-
tensao (:oncriilúria - NEEC, em Juruaia.

NO 2.094188, de autoria de Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apo 1
aos Srs. Governador de Estado e Seco
túnio de Estado da Eclriraço no senti o
de que determinem a eonci t n'c oo' cl:' cc:
Núcleo de Ensino o Fztec:so
- NEEC, em Silvianpolis.

NO 2.095/88, do autori,c d Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando ap
os Srs. Governador do Estado e Suco-

150o de Estado da Educaçao no senti
cia construção de um Nucleo de Ensino o
Extensúcc Comunitária - NFEC, em Ouro
Fino.

NO 2.055188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a construçao de um Núcleo de Ensino -
e Extensao Comunitúria - NEEC, na cida-
de de Claro dos Poçoes.

NO 2.062188, de autoria do Sr. Depu-
NO 2.043/88, de autoria do Sr. Depu- NO de autoria do Sr. Depu- tado Rubens Garcia, formulando apelo

tado C1uber Carneiro, formulando apelo tado Milton Cruz, formulando apelo aos aos Srs. Governador do Estado e Secre-
aos Srs. Governador do Estado e Secre- Srs. Governador do Estado, Secretario tario de Estado da Educação, no sentido

NO 2.066188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-

ci trio de Lstado da Educaçúo, no sentido
de que seja construída uma unidade do
Núcleo de Ensino e Exteicsoo Comunitária
- NEEC, no Município de Varginha.
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NO 2.096188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apelo
aos Pra. Governador do Estada e Secre-
tário ila Estado da Educação no sentido
de que seja construída una uni dado - do
Núcleo de Los ra a •:xaar elo Camin 1 rari a
- NEEC, em Itamarati de Minas.

NO 2.097188 5 do ai::aria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Secretario de Estado da Segu-
rança Pública no sentido da apuração de
violências cometidas por detetives con-
tratados por Clber Machado Freitas
contra Lezi Luiz de Deus, no Municfpio
de Arinos, e que cedidas energicas se-
jam tomadas a fim de que tais fatos rcao
voltem a ocorrer.

NO 2.098188, de autoria da Sr. Depu-
tado Joao Rosco Martins, fcmntilarcio
apelo a esta Casa ne santi cio da que se-
ja encaminhada sn gewlao ao Sindicato do
Transportes ColWvos para que passe o.
empregar mulheres 00 seus serviços de
cobrador ou fiscal.

NO 7.099/88, co autoria cio Sr. Depu-
tado Joao Basco Martins, formulando
apelo au - Barco Central no sentido da
real i cri ao de uma auditoria no Banca do
Estado de Minas Gerais - BEMUE, Banco
do Credito Real - CREDIRLAI. e Caixa
Fconomica Estadual - SIIMASCATXA, para
apurar cia causas dos pre iuízaa uruno ia-
tios pcia Poder Púh iça.

NO 2.100188, de ajLori:i co Sr. Depu-
tado Narciso Micheili, lorrriclarda apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
Lúria cia Estada da Educação no sentido
de que se estudem as reivindicaçúes doe
funcionários do Quadro Permanente dos
Professares de Escolas para que recebam
o mesmo tratamento dispensado aos fun-
cionarias do Quadre Permanente das De-
legacias de Ensino.

NO 2.101188, do autoria do Sr. Depu-
tado Ni Imario Miranda, formulando apelo
ao Sr. Govornalor do Estada os' seoLco
da lihcraçac de recursos para a conclu-
são das obras cu Parque Fazenda Laoi
do Nado, localizado no Distrito de Pai-
da Nova, Funicipio de Belo horizonte.

16/6/88:
NO 2 2 102188, do cutarlc. da Sr. Depu-

tado Cleuber Carneiro, íormcC inca apelo
ao Sr. C ' vor:iador do Estado no sentido
do que a lincdaçúo Nor Lo -MIne Ira de En-
sino Superior - LI SE receba urgente
atendimento por parte do poder publico,
sob a forma da liberação imediata de
verbas, a serem incliifdas no orçamento
estadual, a fim deque consiga a too
desejada errancipaçao.

NO 2.103188, do autoria da Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, forn'clarrdo apoio
aos Pra. Gcr r.1lor do Fstado e Dl re-
ter-Gera 1 do GtE, 110 sen Lido de que de-
terminem providencias objetivando a as-
faltanrenLo da estrada que liga os Muni-
cpios de Coração de Jesus e Brasília
do Minas, numa extensao do 54 Lo.

NO 2.104188. de autoria da Sr. Depu-
tado C1uber Carneiro, 'erriulacia ap a
aos Srs. Governador do Estado a Peca
rio de Estado da FPicaçaa no senlicv da
cecstrut i0 de unici escola no Ita ira Gana
brava, ia sede do lan i o pi o de Coraçao
de Jesus.

NO 2.105188, de auroria do Sr. Depu
tado Cleuber carneiro, íorrin:lardo W 1
acs Srs . Governacor da Estado o bica-
Lor-Go ra 1 do DER, ou sentido de deter -
mi narco pruvldonc ias obje ti varido ci re -
cuperaçao e estadual izaçica da aslrada

que liga osliuniciplos de Lagoa dos Pa-
tos e Coraçao de Jesus.

NO 2.106188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. CuVo ri:c:cior cio Estado e Soe rerari o
de Estado cia Fazenda, no sentido de de-
terminarem estudos objetivando seja da-
da preferência aos contratantes estabe-
Lociclos no tsrritorio mineiro nos atos
de licitaçao e contratos do setor pu-
ali co estadual, mesmo quando esses for-
necedores apresentarem preços superio-
res em até 17 (dezessete por cento)
correspondentes ao valor da alquota de
Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias
- 1CM, tende ore vis tu que esse percen -
tual ficará retido no Estado e o herie-
fiei arú.

NO 2.107/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Cave rnaciar do Estado, Secretario
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
do determinarem providências objetivan-
do a construçao de uni Núcleo do Ensino
e Extensúo Comunitária - '[Cl, na cida -
de  do Engenheiro Navarro.

NO 7.108188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, -arnsrlanco apelo aos
Srs . Gavornacer do stado, Secretario
de Estado de Obras Públicas o Secreta-
rio de Estado da Educaçao, no sentido
cio deterni narem rreviircias objetivan-
do a corstruçaa d p um Núcleo de Ensino
o ExLensúo Coirrir 1 t r ia - NEEC, na e ida -
de de Francisco Dumont.

NO 2.109/88, cio autoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
ira. Governador do Estado, Secretaria
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
ria de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providências objetivan-
do a construçan de ais Núcleo de Ensino
e Fxtensao Comunitúria - NELC, na cicia-
do de Francisco S.

NO 2.110188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cr"' , '°roalam.do apalir ara
Pra. Governador do Estado, Secretário
de Falado do Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a oonsLruçao cio cnn Núcleo de Ensino
o Extensao Comunitária - NEFC, na cida-
de de Itacarainbi.

NO 7.111/88, de antena de Sr. Depu-
tado Hilton Cruz, formulando apelo _aos
Srs . Gavornatier cio Estado, Secretario
de Estalo de Obras Públicas e Sccretú-
rio de Estado da Educaçao, no sortido
de de terminares providências objetivan -
do a canstrciçcio de cml Núcleo de Ensino
e Estansao Comunitária - \[EC, ria cida-
de cio Cristalia.

NO 2.112/88, de autoria da Sr. Depu-
tado Hilton Cruz, formulando apele aos
W. Cave rrtadc'r do Estado, Secretúri o
de Estado de Obras Públicas e Secretá-
rio de Estado da Educaçao, no sentido
de que determinem providncias objeti-
vando a construçau do um Nucleo de Em-
ai no e :ixteosac Cmiii i aúr a - N V FC , na
cidade de Ibial.

NO 2.113188, dc a utoria  Sr. Depu-
tado Milton Cruz, trico and apela aos
ra. Cavorriador da Estada, Secretaria
a Eslado de (luras Públicas e Secre tú -

rio de Estada da Educação, no sentido
de determi narco providências objetivar-
co a coistruçav de um Núcleo de Ensino
a Listem' na [mclii rúri a - NEEC, na e fia -
ele la Cr.o-Mogol.

NO 2.114188. co aatria dp Sr. Depu-
ado Ande rson Adauto . 1 'rmcm 1 alia cipi lo

aos Srs. Governador do Estado o Presi-
dente da COPASA no sentido de que ado-
tem medidas objetivando a instalação de
rede definitiva de distribuiçan de água
o esgoto ira Distrito da Chaves land ia,
iíunici1cio cio Santa Vitória.

NO 2.115188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apoio a
Bancada Mineira rio Congresso Nacional
no sentido de darem apoio ao Projeto de
Lei nD 396/88, rue autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundaçao Li!-
vorsitúria Federal do Planalto cia Ara-
xá, con sede ira cidade de Araxa.

NO 2.116188, cIo autarici cio Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Gevc r:iccdor do Estado e Di -
reter-Geral do DER no sentido de deter-
mainareir providencias objetivando a li -
heraçae de 10.000 m 2 de lama asfaltica
(tratamento simples), dentro de ?regra-
ma de Pavimentaçúo de Áreas Urbanas -
PACE, para o Municipio de Bandeira do
Sul.

NO 2.117188, 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 deter-
minarem providências objetivando a li-
beraçao do 10.000 m 2 de lama asfúltica,
Vira tratamento superficial simples, em
areis urbanas do Municfpio de Ibitiúra
de Minas, dentro do Programa de Pavi-
montaçao de Áreas Urbanas - PAUR.

NO 2.118188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário mie Estado da Segurança Pública
no sentido da instalação de um posto
policial para atender aos Bairros Saci
José, Uiississana e Del-Rei, de Poços
(te Caldas.

NO 2.119188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário cie Estado da Segurança Pública
no nnI-,'cIr- èq que adotem providencias
visando A instalaçao cie um posto poli-
cial nos seguintes bairros de Poços de
Caldas: D. Bosco , Bem Bastos, Chocara
Alvorada, [stncia SE José e Jardim
Ipe.

NO 2.120188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Cccvornador do Estado e Se-
crotúrio de Estalo da Segurança Pública
na sentido da destinnçao de uma viatura
policial ao Muni cpia de Santa Rita de
Caldas.

NO 2.121/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando alic-
ie aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Segurança Publica
no sentido de que adotem medidas obje-
tivando dotar o Ilunicipio de So Pedro
da LJnIao de clama viatura policial.

NO 2.122188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúnio de Estada da Segurança Pública
no sentido de que determinem providún-
das viasaneo a instalaçúm- de um posto
policlai para atender aos seguintes
bairros de Poços de Caldas: Vila Rica,
Sao GorG' , Vila Togni e Jardim Country
C ci b.

NO 2.123188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
la aos Srs. Governador do Estado e Se-
cratúnio de Estado da_Segurança Pública
no sentido cia li heraçao de uma viatura
pel lailI para o Niunicipio do Ibitiura
de Minas.

NO 2.124188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Se-
cretário de Estado da Segurança Pública
no sentido de destinar i cidade de Ju-
ruaia uma viatura policial.

NO 2.125188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formu [anda cine-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretÁrio de Estado da Segurança Pública
no sentido da liberação de unia viatura
de policia para o posto policial do
Bairro Parque Pinheiro, em Poços de
Caldas.

NO 2.126188, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do BE'IGE no sentido do determi -
narem providências para a instalação de
uma agencia bancaria daquele estabele-
cimento no Ncmnicipio de Botelhos.

NO 2.127/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formula-ida ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do BENIGE no sentido de determi-
narem previdências visumncic- 3 instalação
do uma agencia daquele o e tahel cci meti te
em Bandeira do Sul.

NO 2.128188, mie autoria de Sr. Depu-
\tado Jose Maria Chaves, formulando alie-

lo aos Srs. Governador de Estado e Pre-
sidente do BEN)GE no sentido de determi-
narem providencias visando a instalaçao
de uma agencia daquele Banco no 5iuniec-
pio de Caldas.

NO 2.129/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formumla-ic'c ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do FENIGE no sentido de rue de-
terminem providencias visando a insta-
laços' de uma agencia daquele Barco no
Municipio ccc lbitiúra de Minas.

NO 2.130188, de antena da Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, larislil 11 a apc-
lo aos ira. Governador do Estada e Pre -
sidente do BCNICC rio sentidodo cie que mie -
terminem previdências visando a insta -
1 açao de uma agência daquelec - bciricro iii
Nunicipio cio São Pedro da Uniao.

NO 2.131188, do autoria Ce Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, 5ar-iinmlando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado o Se-
retario de Estada da Educaçaci no sen-

tido de que deternirer providências vi-
sando ú criação de icei lesto cio Ensino
Supletivo - PES, em Santa Rita de Cal-
das.

NO 2.132188, de autoria co Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, forr'iilando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estaca da [cicicaçao no sen-
tido do determinarem providencias vi-
sondo À instalaçÃo de mcl Posto do Ensi-
no Supletivo - 'ES, cr Botelhos.

NO 2.133188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo rios Mrs. ( r o . rnridor do Estado e Se -
cretario cio Estai,' da Educaçao cc sei-
tido de que adotem as necessárias rireI-
vi iene ias para a cri açao e i mpl anraçao
de um Pasto cie Ensino Sup letivo em Cabo
Verde

NO 2.134/88, de dlccrciri -i dc' Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando andei
aos Pra. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da EducaçÃo no sentido
de que seja autorizada a liboraçao cii
doaçao da Área restante tia cOnstruçao
da escola nova, pertencente ao Conjunto
Habitacional Santa Luzia, mie Ilberlan-
dia, a fim de que possa ser construido
um hospital naquele local.

NO 2.135/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos irs. Governrmdor de Estado, Secreta-
rio de Fstade do Obras Públicas e Di re-
Lar-Geral cio DER, no sentido de que de-
terminem providenci as para que soa au-
torizado e' as tal tamea te da pista elo
pouso da cidade de Mente Alegre de Mi-
nas.

NO 2.136188, da alitria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, forirularcio apela
aos Srs. Govomniiclar do Estado, Secre tu-
rie da Catado do Obras Públicas e Diru-
tor-Geral do DGR, ocr sentido de que de-
terminem providencias para que Soja au-
torizaco o asfaltaeertc' cia pista	da
pouso da cidade de Tupaciguara.

NO 2.137/88, do ac:toria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
ace Srs. Governador do Estado e Secre-
trio do [atado da Lducaçao no sentido
de que seja executada a reforma cia Es-
c a la Estadual Eirfra,rina da Costa Araú-
1, do "unicfpio de Monte Alegre de Mi-
nas.

NO 2.138188, do autoria de Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando ap

a-
eLo

aos Srs. Governador do 
E
stado, Secret

rio de Estado de Obras Públicas e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de (lime de-
t erminem providÁncias para que seja au-
torizado o asfaltanento da pista de
pouso da cidade de Prata.

NO 2.139/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral co DER no sentido de ser
as fal tado e trecho rodoviário que liga
Bom Jesus do Amrprmro ao Distrito de
lpoema.

NO 2.140188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
Il i alo aos Srs. Governador do Estado e
iii rotrr-Goral de DER, no sentido de que
sejam efetuados reparos na EG-436, que
liga Bcirac de Cocais ú BR-201.

NO 2.141188, de autoria do Sr. Depu-
tado NilmÁrio Miranda, formulando apelo
ao Sr. Presidente do Conselho de Trans-
portes do DFP-MG no sentido da imediata
revoguçao da Doliboraçso nQ 275/88, pu-
blicada no 'Minas Gerais" de 14/6/88,
que trata da legalização de transporte
de passageiros em pc.

NO 2.142/88, de autoria de Sr.Depu-
Lado Raimundo Albergaria, formulando
apelo ao Sr. Governador cio Estado no
sentido do se proceder a estudos com
vistas À inplantaçcio de os- distrito in-
cluatrial no "Irinicipio de Raul Soares.

17/6/88:
NO 2.143188, do autoria cio Sr. Depu-

tado Jose Maria Chaves, formulando apo-
io aos Srs. Governador do [stacic' e Pre-
sidente tia COBAiA, no sentido da insta-
laçao de uma umidade desta Empresa na
Distrito do Laranjeiras, MunicTpin de
Caldas.

NO 2.144188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, f'rnuiancl,- ana-
lo aos Srs . Governador cc Es tido e Se -
cretárioretúrio de Estado eia Segurança Públ iccm
no sentido da iisLui 1 ccçaci cIa posto poli -
cial nos bairros que rnond-ir'nrn, de Poços
de Caldas.

NO 2.145/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
la aos Srs. Governador de Estado e Se -
erotúric cio Estado de Esportes, Lazer o
lan sino, no sentido da cons truçao do uma
ginasir p01 icsportivci no Muni cipi ci de
Caldas.

ia

NO 2.146/88, de aditaria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando upa -
Lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido de de-
terminarem providencias objetivando c'
ciicascalhamento da estrada vicinal que
li ga Barreira cio Sul ú BR-146.

NO 2.147188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, tc'rmmilande ape-
lo aos Srs. Govomnado- do Estado e Se-
oro túrio de Es Lauto ele Esportes, Lazer a
Turismo, no sentido de determinarem
previdências objetivando a iluminaçao
a lútrica do ginÁsio poliosportívc' de
Bote lhos.

NO 2.148/88, de autoria cfa Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando aro-
lo aos Los. Governador do Estado e
sidente de DET1cL, ria sentido da cons-
Lrnuçao de torre repetidora de sinais de
te 1ev isao na regiúo do Al to Rio Parcl,-.

NO 2.149/88, cIa autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, fc'rnulancia ar'-
la aos Srs. Governador mb' Estado e Se-
cretúrio de [atido da Educação no sen-
tido da instalação de eantfi,-cs nas es-
colas publicas rurais da junisdiçao da
lOci ORE, cia Poços de Caldas.

NO 2.150188. ele autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lO aos Pra. Covoniiacor do Estado e Se-
crotúnie de Estalo da Educaçao, no sen-
Lido mie determinarem , providências obje-
tivando a distribui çao gratuita mio na-
tonal escolar as escolas publicas ru-
rais da 222 tiRE.

NO 2.151188, de autoria ciii Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando cine-
lo aos Srs. Governador do Estaeic' e Se-
cretÁrio de Estado da Educação no sen-
tido da instalaçac' mie cantinas escola-
res mias escolas públicas rurais mie lira-
súpolis o SÃO Jo 'se dc> Alegre , Portei-
centos À 83 DRE, mie ItajubÁ.

NO 2.152188, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, formulando apelo
aos Srs. Governador cio Estado e Secre-
tario de EsLmdci cO' Esportes ,LazerLazer e
Tom i siro, no sentido da inc lusao cio 'dci -
'licipio de VÁrzea da Palma no Projeto
Tur is Lide' prima cm rio Suo Francisco.

NO 2.153/88, do autoria da Sra. Depu-
tada Maria Elvira, formulando apela aos
Srs. Governador do Estado e Diretor-
Geral de DER no sentido do construção
de viaduLo sobre a BR-040, no trevo da
sumida da CaIASA para a BR-040.

NO 2.154188, de autoria cia Sra. De-
putada Maria Elvira, fonnulanlc apelo
aos Srs • Governador cio Estado e Secre-
túnic' de Estado da Educaçao no sentido
cia construção rio unia escola estadual ria
Bairro Giairani

NO 2.155188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo ricos
Srs. Governador do Estado e 5e'oretúrjos
de Eetadc de Obras Públicas - e da Educa-
ção, no sentido da constrmuçao do um
c leo de Ens ine e Extensao Comuni t ária -
IEEC, cri Riacho dos Machados.

NO 2.156188, cic arutorie cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando rlpeuic) rios
Srs. Governador do Estado e Secretários
ele Estado de libras Públicas _e tia Educa-
çÃo, no sentido ela construçao de um
o ieo dii' Ensino o Extensao Comnumni tÁri a -
NEFC, na Idrí c ipio de iassancc.

NO 2.157/88, cl,' autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Pra. Governador do Estado e Secretários

de Eatmmcici ele Obras Públicas e dum [cimuca-



em Bicuha e antro em Santa do Tabulei-	truçio de unia creche no Município de
ro, Distrito'; de Raul Soares.	 Joaquim Felicio.

NO 2.188188, de autoria de Sr. Depu- de determinarem providencias visando a NO 2.208188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele a implantação de ambulatorios m6veis na	tado Jose Maria chaves, formulando ape-
Sra. Vice-Governadora do Estado de Mi- zona rural do Municipio do Santa Rita	lo aos Srs. Governador do Estado e Pi-
nas Gerais no sentido de ser autorizada de Caldas.	 retor-Geral de DER, no sentido de que
a liberação de verba, atravs do pro-	 providenciem o encascalhamcuto da es-

U

ço, no sentido da construço de um Ni-
cleo de Ensino e Extensão Coirninitaria -
NEEC, no Município de Juramento.

NO 2.158188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo nos
Srs. Governador do Estado e Secretirios
de Estado de Obras Publicas e da Educa-
çao, no sentido da construçao de um Nu-
doo do Ensino e Extensão ConuniLrja -
NEEC, na Nunicpio de Jequitai.

NO 2.159188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretrios
de Estado de Obras Pib1icase da Educa-
çao, no sentido da construçao de um Nu-
cleo de Ensino e Extensao Coriini tarir -
NEFC, no Município de Lagoa dos Patos.

NO 2.160188, de aiLrrin do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, forma bode apele oca
Srs. Governador do Es Lado e Secretaria
cc Estado de Obras Piibl icao e da Ldua-
çao, no sentido da cens t riiçao dc uni
cleo de Ensino e Extons.-jo (:emia) i cor a -
NEEC, no Município de Itacajubira.

NO 2.161/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton  Cruz, formulando apo 1 o aos
Srs. Governador do Estado e Secretjr los
de Estado de Obras P j hlicas o da Educa-
çao, no sentido da construçan de iri Nu-
cleo de Ensino e Extensae Comunitria -

no NuncTpio dc Mirabela.

NO 2.162188, de auroria de Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo nos
Srs. Governador do Estado e Secrerar ias
dc Estado de Obras Publicas o da Educa-
çao, no sentido da construço de os- Nu-
doo de Ensino e Extensao Comunitária -
NEEC, no 1ur.icpio de Montalvania.

NO 2.163188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ain 1 car Padovaní, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente do bEI1GE no sentido da instalaçae
do una agneia daquele estabelecImento
Enicric no Bairro Santa Luzia, em Juiz
de Fora.

NO 2.164188, de autoria do Sr. Depu-
tado Saint'Clajr Souto, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretario de Estado da Agricultura e
Presidente da CASIO, no sentido de que
determinem providencias a fim de que
seja sustada o leilão do im5veis rurais
situacos nos llunicfpios de Santa Luzia
e de Manga, de propriedade da CASTO,
marcado para o dia 28/6/88, destinando
esses in6vojs a uni programa de arrenda-
mento de trabalhadores rurais.

20/6/88:
NO 2.165188, do autoria do Sr. Depu-

tado Adelino Dias, formulando ape 1 nues
Srs. Governador do Estado o Secretarie
de Estado da Educaço 2 no seni ido dc
que determinem providencias para a es-
tadualizaço da Fundaçao Norte-Mineira
de Ensino Superior - VENS, de Montes
Claros.

NO 2.166188, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, fernulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Esportes, lazer e
Turismo, no sentido de que determinem.
providencias visando a criação do III
Pelo Turístico dc' Minas Gerais, no
compreendera, inicialnenmcc, os Municí-
pios de Buritizeiro, Pírapora e Várzea
da Palma.

NO 2.167188, de autoria cIa Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPAS,\ no senti do de que sejam
construidos dois poços artesianos, um

NO 7.168188, de auroria de Sr. Depu-
tado Armando Costa, ferireI rd,- apele a
cata Casa co senti dcc de que seja trans -
cri to nos anai a ia Aaseniblb a o artigo
de jornal i sta e c iL:lresrio Ramos de
Carvalho que versa no bre a unidade do
povo e do territrio mineiro, e que foi
b o:h ! icado no "Corre ia Brazi li ense" e no
'Piaria de Cemrc ie", respec t ivamente,
nos dias 19 e if co maia de lbSii.

NO 2.169188, dc juraria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconcelios, formulando
apc la ira Ei-. Covet-imcidor cIo Estado e	ao

cc ioirtica Ambiental - COPAM,
mie nenti rio :lc qia' dc' tire riem	providon-

arirairtes com rc laça ..	a'	fenooeno
do c-c-°rc ri crie von:	crretulo no Bairro
r: a ti i a • o.	a	1.:imi:	t!.	Nova Lima.

NO 2.170/88. •I .eteria do Sr. Depu-
tado Carlos Perei ri, ernulandd) apel a a
0101. iiaCHoi',rLLi..r do Estado de lii-
ira rei-ais ii . aul Ida de ser autorizada

ri	lia raçao dc verba, r1trnvs do pra-
coretru-

çric: ii.	miii creche ti. Ituni cpio de	Var-
ze1ndja.

NO 2.171188, de autoria Co Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado do Mi-
mt.na Gerais no sentido de ser autorizada
ci iiberaçao de verba, atravs do pro-
orara PROCRECILE - CCI , para a constru-
çae co urra creche no MunicTpio de Jura-
mento.

NO 2.172188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Era. Vi ce-Gcvernacio-ra do Estado de Mi-
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberaçao de verba, através do pro-
grara PROCRECIIE - CCI, para a constru-
çao de unta creche no Municrpie de Ita-
carambi.

NO 2.173188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, fornulando aper o
Era. Vice-Governadora do Estado cio lii -
nas Gerais na sentido de rir autorizada
a l iberação de verba, atravs do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a 000stru-
çac de as-a e recue no Muni e mi e de
Grão-Mogol.

NO 2.174188. cio autoria cio Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, forircrlarrc!c .mpebo
Sra. çice- p avcrfldrj do Enrado de Mi-
nas Gerais no Sentido de ser autor zada
a iiberaço de verba, atravs da pro-
grama PTIOCRECFIE - CCI, para a corlstru-
çao de uma creche no Municipio de Fran-
cisco Sã.

NO 2.175188, dc aucori 1 Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, iormri ando apelo a
Sri. \b,:-Love'omuidora de Estado de Mi-
nas Cc riu i ri iScO ti da de ser autorizada
a 1 iborrrço di' verba, atravs do pro-
grama 'kflCCiICIII - CCI , pnrn a cons tru-
çe de clima ccc ali: 110 Município de Man-
ga.

NO 2.176188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sra. Více-t;overnadora do Estado de ', li -
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberaçae de verba, através do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a constru-
çae de unia creche no Iunicipio de lta-
caiiibi ra.

NO 2.177188, de autoria clim Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado cio
nas Gerais, no sentido de ser autoriza-
cia a 1 iberaçao de verba, at:raves cio
programa PROGRECHE - tICI , para a cons-

NO 2.178188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
Era. t.'ice_Gevernadora do Estada de li-
ras Corais no sentido de ser autorizada
a liberuçro de verba, através do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a dons tru-
çao de uma creche no MunicTpio de Au-
gusto de Lima.

NO 2.179188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo 2r
Sra. Vice-Goverr'aciara de Estado de Mi-
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberação do verba, através do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a coristro-
çac do trip a creche no Município do São
João da Ponte.

NO 2.180188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
Era. Vice-Governadora do Estado de Mi -
ias Gerais no sentido de ser autorizada
a llberaçao de verba, através do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a constru-
çao de uma creche no Municpic de Cris-
ta-lia.

NO 2.181/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo i
Sra. Vice-Governadora do Estado de Mi-
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberaç.o de verba, através do pro-
grama PROCRECRE - CCI, para a constru-
çao de uma creche no MunicTpio do Botu-
mirim.

NO 2.182188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele
Sra. Vice-Governadora do Estado de Vi-
nas Gerais no sentido de ser autorizaria
a liberação de verba, atravs do pro-
grama PROCRECIIE - CCI, para a constru-
çao de uma creche no Meriicfpio de Bo-
caiúva.

NO 2.183188, de autoria de Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sri. Vice-Gevernadora do Estado de Mi-
ias Gerais no sentido de ser autorizada
a liberação de verba, através do pro-
grama PROCRECHE - CCI, para a constru-
cao de uma creche no Município de Rue-
nopolis.

NO 2.184188, de autoria do Sr. Depu- -
tado Carlos Pereira, formulando apelo
Sra. Vice-Governadora do Estado de Mi -
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberação de verba, através do pro-
grama PROCRECIIE - CCI, para a constru-
çao do uma creche no Municipio de Capi-
tão Eneas.

NO 2.185188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado no sen-
tido de ser autorizada a liberação de
verba, através do programa PROCRECHE -
CCI, para a cons truçae de mima creche no
Município de Claro dos Poções.

NO 2.186188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado de Mi-
nas Gerais no sentido de ser autorizada
a liberaço de verba, através do pro-
grama PROCRECT-IE - CCI, para a donstru-
çe de nica creche no Nunicipio de Cora-
çao de Jesus.

NO 7.187188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
Ecu.	ice -Icivarnadora do Estado de Mi-
nas Corri i no semi ti cio de ser autorizada
a 1 brrriç [mc: de verba, atravs do pro-
urrama IROCRECHII - CCI, para a constru-
ç i cio tinia cr -ecitc- rio Município de Enge-
nheiro Navarro.

grama PROCRECHE - CCI, para a censtru-
ço de uma creche no Município de Mon-
tes Claros.

21/6/88:
NO 2.189188, de autoria do Sr. Depu-

tado C1uber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MO no sentido de que o
referido Departamento execute os servi-
ços necessários ao melhoramento da es-
trada que liga o Municipio de Manga ao
rio Carinhanha, na divisa com o Estado
da Bahia.

NO 2.190188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Geral do DER, no sentido
de se determinar que a Residencia da-
quele Departamento em Januria proceda
ao levantamento do greide e encascalha-
niento cio trecho que liga o porte flu-
vial da Belga-Mineira, em Itacarambi,
BR-135, numa extensao de 5 km.

NO 2.191188, de autoria do Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-

,tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem providncias objetivando os me-
lhoranentos necessarios na estrada que
liga a cidade de Itacaranhi ao povoado
de Vargem Grande, naquele Munlcipie.

NO 2.192/88, dc- autoria de Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forniulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretrio de Estado da Sado e Prctsi cien-
te do IPSENG, no sentido de adotarem
providncias visando a instalaço de
urna agencia desse 6rgae rio Ilunubcilti o de
Cabo Verde.

NO 2.193188, do antena do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando anio-
lo aos Srs. Governador do Estado e i're -
sidente do IPSEI1C rio sentido de que
adotem providencias e Presidente do ID-
SENG no sentido de que adcLeiii providen-
cias obletivarido a instalaçao de una
agencia desse 6rgao no Ilunicipio do Bo-
telhos.

NO 2.194188, de autoria do Sr. Depu-
1Jado Jose Maria Chaves, farniulando opc-

lo aos Srs. Governador do Estado cm Pre-
si dente do IPSEMG no senti cio de deter-
minarem providencias para a irstalnçae
de urra agencia desse orgao no liuitic ip lode Andradas.

NO 2.195/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos irs. Governador do Estado e Pre-
sidente do IPSEMG no sentido do provi-
denciarem a instalação de urra agencia
do referido Iristi tuto no Vunicipio cio
Caldas.

NO 2.196188, dcm cititoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forrrrulandoape-
lo ao Sr. Governacjor do Estado no sen-
tido de nac se ezt iriguír a I-IINASCA 1 NA.

NO 2.197/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulaTrcici ape-
lo aos Srs. Governcicicmr de Estada e Se-
cretario de Estado da SaGde, no sentido
de determinarem providncias visando mi
implantação de arnhrrlat6rjos movEis na
zona rural do Municipio de Ibitióra de
Minas.

NO 2.198188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forirulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saude, no sentido

NO 2.199/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formularide ape-
lo aos Em. Governador do Estado o Se-
cret,rio cio Estado da Saide, no sentido
do que adoteir providencias objetivando
a implantaçao cio ambulatorios moveis na
zona curral do Nunicipio de São Pedro da
União.

NO 2.200188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido da inst3laçae de uma usina do al-
cool na regiae da Assoo iaçao dos Muni -
cipios do Alto Rio Pardo - AVARP.

NO 2.201/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando apc-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral co DER, no sentido da libe-
raço de 2.000 e2 de lamrua asf,l tira
(tratarrro:ite simples), dentro do Progra-
ma do Pavirrentaço de Áreas Urbanas,
Para Graminea, Municipio de Andradas.

NO 2.202188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado Secre-
tario de Estado dos Transportes e ilire-
ter-Geral do DER, no sentido de deter-
mimarem providncias urgentes objeti-
vando a liberação de 2.000 m 2 de lama
asfltica (tratanrcmnto simples), dentro
do Programa de Pavimentaço do Áreas
Urbanas, para o Bai rro Piru, ni' Iitnici-
pio de Santa Rita de Caldas.

NO 2.203188, de autoria tio Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, fornulande ape-
lo aos Srs. Gevernodor do Estado e Di-
retor-Geral de DER, no sentido da libe-
roçam de 2.000 m2 de lama asfitica
(tratamento simples), dentre do Progra-
rua de Pavinientaçae de Áreas lrharas,
rara o Distrito de Laranieiras, Municí-
pio de Caldas.

NO 2.204188, cio autoria 110 Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, f-rttici lando ape-
lo aos Srs. Governador do E s tado e Se-
cnetrio de Estado dos Transportes, no
serti cio da liberaçao de 7.000 m 2 de la-
ma asfuitica (tratamento simples), den-
tro cio Programa mie	'mvi mentaçao de
Áreas Urbanan, para o Pairro cio	leo.
no clunicipie do Andradas.

NO 2.205/88, cantaria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forma lanudo ape-
lo a os Em . (lavou-nadem cio Estado e Di -
ret o r-Gecal do DER, mio sentido do libe-
raçao de 2.000 si 2 de lana asfl Iii ca,
para tratamento superficial simples, em
vias urbanas, do Distrito de Sae Pedro
de Caldas, no 'Imrnicipio de Caldas 2 den-
tro do Progran-a do Pavimentaçao de
Ároas Irbanas

NO 2.206188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
le aos Em. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, co soTit i cio cia - li lo'-
raçao de 2.000 m2 de lama actaltica
(tratamento simples), dentro do Progma-
na de Pavinrcn taço deÁrerus Urbanas
['tiro a Riu) me mias Pc's ses , no	b-Linl cipin
de Campestre.

NO 2.207188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Mar ia Chaves, iomnitmil anulo apia -
lo aos Srs. Governador do Estada a Di -
motor-Geral do DER, ria sentido de rue
pro\d l dutnci em, cem. a ponn íve 1 urgenoi a
o encascalhanienro cluc- mcl cuida vicinal

q -° liga Poços de Caldas ,uu' lia i mro Cti-
tanduvas

trada vicinal que liga Caldas ao Dis-
trito de Erro Pedro de Caldas.

NO 2.209188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretumio de Estado dos TransEomtes, no
sentido do que adotem providencias ob-
jetivando a liberaç ão de verbas para o
Terminal Rodovirio de Poços de Caldas.

NO 2.210188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
motor-Geral co DER, na sentido de ele-
terminarem pmovidncias visando r libe-
maço de verbas para as obras do Termi-
cal Redovi linio do Municipio de Cabo
Verde.

NO 2.211188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando alie-
lo ao Sr. Covenmcci,or da Estado no sen-
tido de se determinarem providEncias
objetivando a instalaçae de mima agencia
do 3EMGE no Municipio de Santa Rita de
Caldas.

NO 2.212188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Govemnaciom do Estado e Pre-
sidente mio BEMGP, no sentido de cicie de--temninenm pmovidemtc ias visando a insta-
laçaa de mima agencia dessa a asa banca-
ria em Andradas.

NO 2.213188, tio acitem-la cIo Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do BESGE, nosentricio de provi-
cienciamenr a instalaçao desse estabele-
cimento bancrrie em Cabo Verde.

NO 2.214188, de autoria do Sr. Depu-
tado JoséBelato, formulando apelo ao
Sr. Presidente cia TELEMIG no sentido da
reali.zaçao de estudos tecnicosconn vis-
tas aextensEo da 1 intra telefoni da do
Mtinicipio cie Pouso Alegre atéa creche
da Coniuni dada de 'cçao Pastoral - CAP,
localizada na Rodovia Femnao Dias, e a
doaçao de uru aparelho tele foni co para a
referida entidade.

NO 2.215/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apele
rios Srs. Gt-ernaciom do Estado, Secmetcí-
mio de Estado dos Transportes o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem providencias urgentes objeti-
vando a ligação asfultica de uru trecho
mie aproximadamente 8 kum ligando os Dis-
tritos de Aroras e Nelson de Sena, Si-
tuados c'mmtre ,, llmmnti COl es cio Sao João
Evangelista e Suo Pedro do Suaçui.

NO 2.216/88, de armtdria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo ao
Sr. I)cI oCamio l-L'gconal do IBDF neste Es-
tado no se itt i tio de , que seja implantado
cru Virias, comi a possivel urgencia, as
itomiras expedidas pelo Governe Federa 
relacionadas com a concessae de finan-
cianteaLe ao pequeno e m

é
dio prepmieta-

rio rural, destinado ao reflorestamento
de utmlci mirr o pmeuietemminada das terras
de sutis fazendas.

NO 2.217/88, dc' ruirtomi a cio Sr. Depu-
tado Jairo Magalhaes Alves, foritrulancio
amuei caos Sri;. Cova mitricl:'r do	Es tadd	e
secret ario cri I-I tatio ci	s11u1ie. , no	san -
lido dc ser cons Lruido um posto de scumi-
do te 1-ia i ri-o lia mci no, rmcm "mmliii dip ia	deS
ão Lourenço.



22/6/88:
NO 2.218188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Educaçao, no sen-
tido da criação de Posto Supletivo -
PES, no >iunicrpio de Campestre.

NO 2.219/88, 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 de-
terminarem providencias objetivando o
encascalhamento da estrada vicinal que
liga Campestre ao Bairro das Posses.

NO 2.220188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido do de-
terminarem providencias objetivando o
encascalhamento da estrada vicinal que
liga o Distrito de Santana de Caldas a
sede do unicrpio de Caldas.

NO 2.221/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
retor-crnl do DER, no sentido de ado-
tarem medidos visando ao encascalhamen-
to do strada vicinal que liga o centro
da cidade de Santa Rita de Caldas ao
Bairro Piau.

NO 2.222188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-- -	-a. Gvercndor do Estado e Di-

L-.:dl di DER, no sentido de que
seja providenciado o encascalhamento da
estrada vicinal que liga o MunicTpio de
Juruaia ao bairro Pata do Sino.

NO 2.223188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forrnulnndo ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrin de Estado da Saúde, no sentido
da construçao de um posto de saúde n;
Bairro das Posses, em Campestre.

NO 2.224188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando
lo aos Srs. Governador do Estado e	o. -
reter-Geral do DER, no sentido	-
terminarem providências visando a li --
ração de verba destinada	cerstruçoc
de um terminal rodoviário em Botelhos.

NO 2.225188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ope-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido de que determine providencias vi-
sando	liberação de verba para _a cons-
truçao de um tenninal rodoviário em
Campestre.

NO 2.226188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre
sidente da TELEMIG, no sentido de que
determinem, com a possível urgência, a
rnanutenço do dia 10 de cada mês corno
data para vencimento das contas telefe-
nicas do 'dunicrpio de Poços de Caldas.

NO 2.227188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
le aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da IELEPIG, no sentido de que
determinem providencias visando A ins-
talação do sistema DDD no Município de
São Pedro da União.

NO 2.228188, 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 de-
terminarem providências visando a ins-
talação do sistema DDD no Município de
Juruaia.

NO 2.229188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-

lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido de de-
terminarem providencias visando A ins-
talaçao do sistema DDD no Município de
Bandeira do Sul.

NO 2.230188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ano-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Se-
cretrie de Estado da Saúde, no Sentido
da implantaçao, na zona rural do Muni -
cipio de Bandeira do Sul, de ambulat5-
rios médicos e odontolegicos.

NO 2.231188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do IPSEltG, no sentido da insta-
laçao de uma agencia desse Instituto no
Município de Santa Rita de Caldas.

NO 2.232188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do IPSEMC, no sentido da insta-
laçao de uma agencia desse instituto no
'lunicipio de Campestre.

NO 2.233188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado do Espertos, Lazer e
Turismo, no sentido de que adotem as
providências necessorias para a ilumi-
nação do Ginásio Poliesportivo de Cabo
Verde.

NO 2.234/88, do mia de Sr. Depu-
tado Cleuber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador w Estado e Dire-
ter-Gero, dv DER, i lpntido de deter-
riminaror o asfaltannto de trecho Jaiba
-Yanga, a fim de ser concluída a liga-
çrno Janaba - Manga.

NO 2.235188. do autoria do Sr. Depu-
tado C1ubcr Carneiro, formulando apelo

Srs. Gov , roador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem o asfairamento do trecho Jaiba
- Nocarnbinho, no Municipio de Manga, a
fim de que seja intearado o mmos'vn con-
tribuir para a sustcntaçao do Projeto

NO 2.236188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
oe Sr. Governador do Estado no senti de
di 1 iheraçao de uma viatura para a Pr -
feitura Municipal de Santa Vitória.

NO 2.237188, de autoria do Sr. Depu-
tado Raul Messias, formulando apelo ao
Sr. Presidente da TELEMIG rio sentido do
que seja instalado um telefone publico
no Bairro Alto Bandeirante, Municipio
de São Francisco.

NO 2.238188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr, Presidente da Caixa Econúmica
Federal no sentido de autorizar a ins-
talação, no Distrito de Limeira d'Oes-
te, de urna agencia daquela instituição.

NO 2.239188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Presidente do Banco do Brasil
no sentido de autorizar a instalaçao de
uma agencia daquela instituiçao no Dis-
trito de Limeira d'Oeste.

NO 2.240188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jamill Júnior, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secret-
rio de Estado de Industria e Comercio e
Presidente da Companhia de Distritos
Industriais, no sentido da instalação
de mim Distrito Industrial no Município
do Ipatinga.

NO 2.241188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jamill Junior, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Agricultura, Pecu-
ria e Abastecimento, no sentido da ins
talação de uma agencia central de abas-
tecimento no Vale do Aço.

NO 2.242/88, de autoria do Sr. Depu-
tado JamilI Júnior, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido da
construçao da sede propria do Corpo de
Bombeiros de Ipatinga.

NO 2.243/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da COPASA, no sentido de que
determinem a implantação dos serviços
dessa empresa no Distrito de São Pedro
de Ca l da s, Punicipie de Caldas.

	

NO 2.244/88, de autoria de Sr. Depu-	-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da COPASA, no sentido de que
determinem a imnplantaçc do sistema de
abastecimento de á gua dessa empresa no
Distrito de Sanramom de Caldas, 'lmmnicr-
pio de Caldas.

NO 2.245188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Se- -
cretario de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, no sentido de ser implantado
um sistema de iluminaçome no Estádio Mu-
nicipal de Futebol Dr. Antonio Souza
Moio, no 'lunicTpie do Cabo Verde.

NO 2.246188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da TELEPIG, no sentido da iristalaçao de
um telefone público comunitário no
Bairro Lommrdj , Município de Ribeirão das
Neves.

NO 2247188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Obras Publicas e Secreta-
rio de Estado da Educaçao, no sentido
da construçao de um Núcleo de Ensino e
Extensao Comumri trria - NEEC, na cidade
de Varzelandja.

NO 2.248 /88 , de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
dia construção do um Núcleo de Ensino e
Extensão Coeunit,ria - NEEC, na cidade
mie Rio Pardo de Minas.

NO 2.249188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado do Obras Publicas e Secreta-
rio de Estado cia Educação, no sentido
da censtrmiçao de uni Núcleo de Ensino e
Extcnsae Comunitária - NEEC, na cidade
de Rubelita.

NO 2.250188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
da construçao de um Núcleo de Ensine e
Extensão Comuni tria - NEEC, na cidade
de Santa Fé de Minas.

NO 2.251188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
cia censtruçao de um Núcleo de Ensino e
Exieinsao Comunitária - NEEC, na cidade
de São João do Paraiso,

NO 2 .252188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo iv
Srs. Governador do Estado, Secretarie
de Estado de Obras Públicas e Secreta-
rio de Estado da Educação, no sentido
da construção de um Núcleo de Ensino e
Extensao Comunitária - NEEC, na cidade
de são Roao.

NO 2.253188, do autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
de Estado de Obras Públicas e Secret-
rio de Estado da Educaço, no sentido
da construção de um Núcleo de Ensino e
Extensão Comunitária - NEEC, na cidade
de São João da Ponte.

NO 2.254/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apoio aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
de Estado de Obras Públicas e Secretú-
rio de Estado da Educação, no sentido
da construçao de rim Núcleo de Ensino e
Extensão Comunitária - NEEC, na cidade
de Ubai.

NO 2.25488, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Hannas, formulando apelo ao
Sr. Presidente do Banco do Brasil no
sentido da instalação de miem posto avan-
çado do Banco, no Distrito do Durand6,
Município de Manhumirim.

NO 2.256188, de autoria de Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Diretor do Serviço Autúno-
mo de Água o Esgoto - SAAE, de Itabira,
no sentido de se dotar de rede de dis-
trihuiçao de agua potável a localidade
denominada Pedreira do Instituto, si-
tirada naquele Município.

23/6/88:
NO 2.257188, de autoria cio Sr. Depu-

tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da 1ELEIiG, no sentido da insta-
laço do sistema 1)110 na cidade de Ita-
jubi.

NO 2.258/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Raul Messias, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Segurança
Pública no sentido de prestar esclare-
cimentos a respeito de violências come-
tidas por policiais no Distrito de \'ar-

(em Alegre, Municipio de Caratinga, bem
como no da puniçãoçao dos culpados.

NO 2.259188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de nao se privatizar a MINAS-
CAIXA, em virtude de seu relevante pa-
pel social.

NO 2.260188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, fornimilando
apelo ao Sr. Presidente da Rede Ferro-
viária Federal, Prefeito e Vereadores
do Para de Minas, no sentido da manu-
tenção do ramal ferroviario que servo
aquela ci cloicie.

NO 2.261188, de autoria cio Sr. Depu-
tc'do Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr, Secretario de Estado cio Obras
Publicas no sentido de determinar pro-
videncias objetivando a perfuraçao cio
Peço artesiano na Associação Angaia
Campimili do Brasil, na cidade do Juiz
de Fora.

NO 2.262188, cie autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido da instalaçao, em Limeira d'Oeste,
de ag

ê
ncia bancaria ria MINASCA!XA ou cio

CRED1 REAL.

N? 2,. 63188 de autoria do Sr. Depu-tado JOS( Marta
 Chaves, formulando ape-lo =5,-,,, Cavernader de Estado, Se-cretario de Estado de Obras públicas e

Diretor-Geral cic) DER, no sentido da Ii-
beraço de lama asfltica para o Bairra
São Bartoionreci, de Cabo Verde.

NO 2.264188, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
creti-io de Estado de Obras Públicas e
Diretor-Geral do DER, no sentido da li-
beração de lama asfltica para o Dis-
trito de Biguatinga, Município de São
Pedro da Unido.

NO 2.265188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cret,ricn de Estado de Obras Públicas e
Diretor-Geral do DER, no sentido cia li-
beraçe de lama asfltica para o Dis-
trito de Santana de Caldas, Punicipio
de Caldas.

NO 2.266188, de autoria de Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Secre-
trio do Estado da Fazenda, no sentido
cio se alterar a legislação referente as
microempresas no que se refere rio cri 1-
culo cia renda bruta anual em OTN.

NO 2.267188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Chico Ferramenta, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Geral do DER no sentido
de determinar provid ências objetivando
melhorias no trecho da Rodovia BR-381
cicie vai cio Cel. Fabr ic iano até o liurmi -
cipio de Ipatinga.

NO 2.268/88, cio autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo eco Srs. Secretario de Estado dos
Transportes e Diretcr-Geral cio DER, no
sentido da criaço de uma linha de

 DER,_

bus ligando Barao de Cocais cm Santa
Búrbare.

NO 2.269188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretários
de Estado cio Obras Públicas e da Ecicica-
çúo, no sentido da construçao de uni Nú-
cleo de Ensino e Extensao Comunit á ria -
NEFC, em Porteirinha.

NO 2.270188, cie autoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretários
de Estado de Obras Públicas  cia Educa-
çao, no sentido da construçao de um Nú-
cleo cio Ensino e Extensao Comunitária -
NELE, em Mato Verde.

NO 2.271188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretários
cio Estado de Obras Públicas  da Educa-
çao, no sentido da construção de um Nú-
cleo de Ensino e Fxtensao Comuinitria -
NEEC, em Monte Azul.

NO 2.272188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretários
de Estado de Obras Públicas _e da Educa-
çao, no sentido da construção de um Nú-
c l eo de Ensino de Extensão Cemoumi i tr ia
- NELE, 0111 Pirapora.

NO 2.273188, cio autoria mio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretários
de Estado de Obras Públicas e da Educa-
çao, no sentido da construção cie um Nú-
cleo de Ensino e Extensao Comunitária -
NEEC, em Manga.

NO 2.274/88, cio autoria cio Sr. Depu-
tado Milton  Cruz, formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado e Secretários
de Estado de Obras Públicas _e da Educa-

çao, no sentido da construção de um Nú -

cleo de Ensino e Extenso Comunitária -
NEEC, cm Montes Claros.

NÇ! 2.275188, de autoria do Sr. Depu-
tadoMilton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governader do Estado, Secretários
cio Estado do Obras Públicas _e da Educa-
ção, no sentido da construção de um Nu-
doo de Ensino e Extenso Comunitária -
NEEC, em Janaúba.

NO 2.276188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretaries
de Estado de Obras Públicas e da Educa-
çao, no sentido da construçio de um Nú-
cleo de Ensino e Extenso Comunitária -
NELC, em Espinosa.

NO 2.277188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretários
do Estado cie Obras Públicas _e da Educa-

no sentido da construçao de um Nú-
cleo de Ensine e Extensão Comunitária -
NELE, cc Bocaiuva.

NO 2.278188, do autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretaries
de Estado de Obras Públicas _e da Educa-
çao, no sentido mia construçao do um Nu-
doo de Ensino  Extensão Comunitária -
NEEC, em Coração de Jesus.

NO 2.279/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretários
de Estado de Obras Públicas _e da Educa-
çao, no sentido cia construçao de um Nú-
cleo de Ensino e Extensao Comunitária -
NELC, em Januiíria.

NO 2.280188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretaries
de Estado de Obras Públicas _e da Educa-
çao, no sentido cia construçao de rim Nu-
doo mie Ensino e Extenmscm Comunitária -
NELE, em Brasilia de Minas.

NO 2.281188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr, Presidente do Banco do Bra-
sil, no sentido da equiparação dos sa-
lrios dos funcionários deste Banco com
os dos funcionários do Banco Central.

NO 2.282188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconceilos, formulando
apelo aos Srs. Presidente da República,
Ministro da Previd

ê
ncia Social, Gover -

nador do Estado e Secretario de Estado
cia Adrninistraçao, no sentido de que os

aposentados passem a receber os proven-
tos em suas residncias, atreves cia
FBCT.

NO 2.283/88, cio autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Fducaçúo, no sentido
da construção de um Núcleo do Ensino e
Extensão Comunitária - NELE, em Boa Es-
perança.

NO 2.284188, de auLeria do Sr. Depu-
tado Rubens Carcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado cia Educaçao, no sentido
da dons trmiçar de um Núcleo de Ensino e
Extensao Comunit

á
ria - NELE, em Jacu-

tinga.

24/6/88:
NO 2.285188, de autoria cio Sr. Depu-

tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e 1)ire-
tom-Geral do DER, no sentido do asfal-

Nr



tamento do entroncamento da BR-364, em
Campina Verde 2 bom como das riras o vi-
las prox i nas a rodovia.

NO 2.286188, (10 autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulandw apulo
aos Srs . Governador (10 Estado e Secre-
trio de Estado de Esportes, Lazer e
Ïurisro, no sentido da construção de um
gnasio poliosportivo em Conceiçao das
Alagoas.

NO 2.287188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelolo
aos Srs. Governador do Estado o Secre-
tario de Estado de Obras Públicas, no
sentido da construção de 3 salas de au-
la para a Escola Estadual Glertan 'lo-
ro i ra do Vale, em Tupaci guara.

NO 2.288188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos S rs.  Gove rirador do Estado, Secreta -
rio do Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral de DER, no sentido da inclu-
são do Di stri tIo de 7elandia, Runicipio
do Santa Juliana, no itinerário cumpri-
do pela V iaçaO União, no trajeto entre
Uberaba o Patrocino, ou Uberaba e Pa-
rara tu.

NO 2.289188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e t)iro-
ter-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de lama as fa 1 tica para pavimentação
duo ruas do Município do Francisco Sã.

NO 2.290188, de autoria do Sr. Depu-
lado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de lama asfaltica para pavimentaçao
das ruas do liunicipio de Coração de Je-
sus.

NO 2.291188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
nos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral de DER, no sentido da libera-
çao de lama asfltica para pavirnontoocro
das ruas do Runicipio de Varzelandia.

NO 2.792/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele
aos Sr. Governador do Estado o iii re-
ter-Geral do DER, no sentido da liGora-
çao de lama asfI t ica para pan i no
das ruas de Municipio de Manga.

NO 2.293188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de lama asfaltica para paviroataçar
das ruas do Dunicipio de Vista Alegre.

NO 2.294188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Presi -
dente do BEl3GE , no sentido dci insta la-
çao de uma agência dacjiio ia i nst i liii çao
bancaria no innicipio do Botumirim.

NO 2.295188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs . Governador do Estado o Presi -
dente do PERGE, no sentido da instala-
çao de una ugnc ia daquela 1 rrsL i tu i çcco
hanccria no 'Irinicipio de Varzelandia.

NO 2.296188, do autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente do IlIPIGE , no sentido ria instala-
çao do uma agencia daquela inst i tIni çcco
bancária no Municipio de Itacarambi.

NO 7.297188, do autoriado Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente do BElIGE, no sentido da instala-

ço de ura agencia daquela ircstituiço
bancaria no Mciii i ei pio de Juramento.

NO 2.298188. de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele
aos Srs. dov (rnador do Estado o Presi -
dente do IlEIlGE, no sentido da i nota 1 a -
çao do una curoncia daquela iiIStiticiçao
bancaria no 'tini c ipio do Claro dos Po-
çoes.

NO 2.299188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoio
aos Srs. (lovornador do Estado e Secre-
tirio de Estado da Saúde, no sentido da
riestinaçao de um ambulat5rio móvel para
atender aos moradores do Município de
Varzel and ia.

NO 2.300188, do autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apeio
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado da Saúde, no sentido da
destin«Au do rir ambulatório novel para
atender aos moradores do Município de
São João da Ponte.

NO 2.301188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Secre-
tário de Estado da Saúde, no sentido da
des Li rnuçao de um ambui a tori o móvel para
atender aos moradores do Municipio de
Crio-Mogol.

NO 2.302188, d rcv,rja do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, tormulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trie de Erctndo da Saúde, rio sentido da
dest 1 naçae de um amhr: latorio móvel para
atender aOS noradoron do Município de
Crist1ia.

NO 2.303188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apoio
:cos Srs. Governador do Estado e Socre-
túr o de Estudo ria Sanide, no sentido da
dectinuaçao do rim amburlatúrio móvel para
atender aos moradores do Muni cipi o de
Bo t um ir im

NO 2.304188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Serre-
túrio de Estado ria Saúde, no sentido da
destinaçao de um ambulatório móvel para
atender aos moradores cio Municipio do
Itacarambi.

NO 2.305188, de autoria de Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Saúde, no sentido da
destinaçao de um ambulatório móvel para
atender aos moradores do Município de
Manga.

NO 2.306/88, de autoria de Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túriosde Estado de Obras Públicas e da
Educação, no sentido da construção de
um Núcleo de Ensino e Extensao Comuni-
taria - NEEC, na cidade de Iturama.

NO 2.307188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túriosde Estado de Obras Públicas e da
Educação, no sentido ria construção de
um Núcleo de Ensino e Extensúo Comuni -
túria - NEEG, nu cidade de Coromandel.

NO 2.308188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Serre-
túri os de Estado de Obras Públicas e da
!irlcaçúo, no sentido da concstruuçan de
um Núcleo do Ensino e Extensão Corpuni -
tc 1ur ia - NEEC , occi Tupaciguara.

NO 2.309188, de aditaria cio Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Em. Governador do Estado e Secre-
túriosde Estado de Obras Públicas e da
Educaçao, no sentido da construçao de
um Núcleo de Ensino e Extensao Comuni-
taria - NEEC, na cidade de Monte Alegre
de Minas.

NO 2.310188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Serre-
carlos_de Estado de Obras Publicas e da
Educaçao, no sentido da construçao de
cnn Nucleo de Ensino e Extonsao Comuni-
túria - NEFC, na cidade de Prata.

NO 7.311188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado eSecre-
tariosde Estado de Obras Públicas e da
Educaçae, no sentido da construçao de
um Núclu p de Ensino e Extensao Comuni -
taria - NFEC, na cidade de Santa Vitó-
ria.

NO 2.312/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo César Guimarães, formulando
apelo aos Srs. Presidente e Relator ria
Constituinte, no sentido de que se faça
constar do Projeto de Constituiçao, no
Titulo VII do art. 235, inciso III, o
principie de isonomia de todos os pro-
fessores de 30 grau ou universitários.

27/6/88:
NO 2.313188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Saúde, no sentido
da reforma e ampliaçao do Posto de Saú-
de de Caldas.

NO 2.314/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
motor-Geral do LER, no sentido de de-
terminarem providências visando ao en-
cascalharnento da estrada vicinal de São
Pedro da União ao Distrito de Biguatin-
ga.

NO 2.315188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no sentido
da implantaçao de ambulatórios móveis
na zona rural do Miunicipio de Juruaia.

NO 2.316/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
le aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado ria Saúde, no sentido
de que determinem providencias visando

reforma e ú ampliação do Posto de
Saúde de Ibitiúra de Minas.

NO 2.317188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Justiça, no sen-
tido de que sejam tomadas medidas ur-
gentes visando ú reforma e a ampliação
da cadeia pública do Municipio de Cam-
pestre.

NO 2.318188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretários de Estado da Saúde e de Obras
Públicas, no sentido da reforma do Pos-
to de Saúde de Botelhos.

NO 2.319188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
la aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TEIEMIG, no sentido da ins-
talaçúo de sistema DDD no Municipio de
Ibitiúra de Minas.

NO 2.320188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo

aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado Extraordinário de As-
suntos Municipais 2 no sentido de se au-
torizar a concossao de uma ambu1ncia
para atendimento a população do Ilunici-
pio de Malacacheta.

NO 2.321188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apoio
ao Sr. Secretario de Estado da Educação
no sentido de determinar a liheraçao de
mesas e carteiras para escolas do Muni -
cipio de Varginha.

NO 2.322188, do autoria de Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apele cc
Sra. Vice-Governadora do Estado no sen-
tido de que seja autorizada liberaçao
de verba, atraves do Programa
PA-Creche - CCI, para a coccscruçco' de
urna creche no Município de André Fer-
nandes.

NO 2.323188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastiao Helvcio, turmulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado ia Fducaçúo , no
sentido de estudarem a possibilidade de
se reformar e ampliar, com a construçúo
de pelo menos tres salas de aula, a Es-
cola Estadual Padre Frederico	on -
ken-SVD, na cidade de Juiz de Fora.

NO 2.325188, do autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que envide esforços e determine pro-
videncias para que selam construidos
casas populares no Municipie de Piedade
das Gerais.

NO 2.326188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, no sentido de que en-
videm esforços para que seja implantado
o sistema DDD na cidade de Papagaios.

NO 2.327188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELElIIC, no sentido de que se-

instalado o sistema DDD no 'Icunicipio
de Campo do Meio.

NO 2.328/88, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, no sentido de tomarem
providências visando ú instalação do
sistema DOO no tiunicipie de São Gonçalo
do Rio Abaixo.

NO 2.329188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando ame lo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Saúde, no sentido de
que determinem providências visando a
conclusao das obras de construção do
Hospital de Papagaios.

NO 2.330188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos S'-s. Governador do Estado e Secre-
tario do Estado de Obras Publicas, no
sentido de que sejam construidas barra-
gens no Municipio do Campo do Meio.

NO 2.331188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao, no sentido
de se prestar homenagem aos diretores
das escolas estaduais que se aposentam
Ou que se apostilam, inclusive com a

entrega solene de diplomas de honra ao
mérito.

NO 2.332188, do autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado dos Transportes, no
sentido de se viabilizar a pavimentaçao
asfúltica do trecho que liga os tlunici-
pies de Sobrúlia e de Sao João do
Oriente.

NO 2.333188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar ao DER sejam tomadas provi-
dúncias visando ao patrolamento da an-
tiga estrada Nova Lima - Belo Horizon-
te, preferencialmente no trecho com-
preendido entre e povoado existente ruas
proximidades do local denominado Trian-
çnl o a té o Bairro cio Ilingu

29/6/88:
NO 2.334188. de autoria cio Sr. Depu-

tado Jamili Júnior, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG, rir) sentido da implan-
tação de escritório regional desta em-
presa oro uma das cidades do Vale do
Iço.

NO 2.335188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jamill Júnior, formulando apelo
aos Eco. Governador do Estado e Presi-
dente de IPSEMG, no sentido da instala-
çúe de um posto medico e odontolúgico
rio '!ninicipio do Ipatinga.

NO 2.336188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando apelo
coo Srs. Governador de Estado, Secretá-
rio de Estado da Educaço e Secretário
de Estado de Obras Públicas, no sentido
de determinarem providências ohjetivan-
dc' cc rcclorrnra do escolas	estaduais de
lpat inga.

NO 2.337188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo a
Sra. Vice-Governadora do Estado no sen-
tido da construção do creche no tiunici-
pio cio Serra dos Aimors.

NO 2.338188, cio autoria de Sr. Depu-
tado Antonio Genaro, formulando apelo
ao Sr. Ministro de Estado das Minas e
Energia no sentido da viabilizaçao do
riso cio gús liquefeito de petróleo em
taxis.

NO 2.339188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando alicio
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaço, no sentido
de determinarem o pagamento aos profes-
sores con troladosLados do Estado.

NO 2.340188, cio autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Laviola, formulando apelo aos
Ers. Governador do Estado e Secretário
cio Estado dci i°cizenucia , no sentido de que
determinem providúnc ias objetivando que
a cobrança do 1CM sobre a venda do ca fe
seja feita pelo valor da transaçúo e
uno pelo valor estabelecido pela Fazen-
da

NO 2.341188, do autoria do Sr. Depu-
tado Elmiro Nascimento, formulando ape-
lo ao Sr. Presidente do Banco do Brasil
no sentido cia instalaçao de um posto
avançado desse Banco eco (cnrabrava , no
Mui ic iju io cio João Pinheiro.

NO 2.342188, cio autoria cio Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulccndo apelo ao
Sr. Diretor-Geral do DER no sentido do
determinar providências objetivando e
asfal tamento do acesso de Alberto
Isaacson ú FIE-lEI', no Município de Mar--
tinho Campos.

NO 2.343/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo ao
Sr. Diretor-Geral do DER no sentido do
determinar providências objetivando o
asfal tamento do acesso a Buriti Grande,
no Municipio de Martinho Campos.

NO 2.344188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador rio Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao, no sentido
da construção de escola no Bairro Monte
Azul, nesta Capital.

NO 2.345/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Socre-
trio de Estado da Saúde, no sentido da
construção de num posto de saindo no
Bairro Caie Iccrtiro,	no	"Iucnicnie	cio
Esmeraldas.

NO 2.346188, 00 ,ccctnriu do Sr. Depu-
tado José Maria Pinto, formulando apele
aos Srs. Governad o r do Estado e Secre-
túrios de Estado de Obras Públicas e de
Esportes, Lazer e Turismo, no sentido
da construção de um autódromo em Belo
Horizonte.

NO 2.347188, de autoria do Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio do SPIIAN, no sentido da ampliaçico
do tombamento ria Serra do Curral

NO 2.348/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Geral rio DER no sentido
da coirstruiç,o de cima via de acesso ao
trevo Belvedere, na BR-040.

NO 2.349188, de autoria do Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente ria COPASA, no sentido ria perfura-
ção de poço artesiano em lagoa Grande,
Município de São Francisco.

NO 2.350188, de autoria do Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido da dotaçao
de um si 5 tema de abastecimento de agua
nas comunidades de llmuuiri, Gralhoiro,
Bonita, Queriradas e Paieú, uno Município
de Espinosa.

NO 2.351188, dc' autoria do Sr. Depu-
tado Maurício Moreira, formulando apelo
nos Srs. Governador dotstado e Presiden-
te da COPASA, mio sentido da dotaçúo de
um sistema de abastecimento do agua nas
comunidades do Gauncebira	(Campinho),
Passagem das Canoas (Piranhas), Pinhas
(Riacho das Pedras), Barreiro ria Cruz
(Várzea do Dentro), Pernambuco (Riacho
de Areia), Pajeú (Caraibas) e Mingri
('leicc ), pertencentes ao Município de
Espinosa.

NO 2.352/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica e Mi-
nistro de Estado da Justiça, no sentido
de que as propagandas de produtos ai-
coúlicos nas transmissões televisivas e
de rmdioftusao ncco sejam levarias ao pú-
blico antes cicns	:00 horas.

NO 2.353188, de autoria cio Sr. Depu-
tado NilmrioMiranda, formulando apelo
ao Sr. Secretarie de Estado ria Fducaçao
no sentido (Id criaçao de escola esta-
dual em Nova Contagem II, no Município
ce Contagem.

NO 7.354188, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
ciccs Srs. Governador do Estado e Serre-
lírio uio Estado do Trabalho e Açao So-
cial, no sentido do fornecimento de

28/6/88:
NO 2.324188, de autoria da Sra. De-

putada Maria Elvira, Formulando apelo
• ao Sr. Governador cio Estado no sentido

de que sejam construidas 500 casas p0-
pulares no Municipio de Raul Soares.



1subsidios para a conclusúo da unidade
da Associação Mineira de Parap legi cos -
AME, nesta Capital.

30/6/88:
N9 2.355188, de autoria do Sr. Depu-

tado Milton Cruz, formulando apele aos
Srs. Governador do Estado e Secretários
do Estado de Obras Públicas e da Educa-
ç%, no sentido da construço de um Nú-
cleo de Ensino e Extensão Comunitária -
NFEC, na cidade de São Francisco.

NO 2.356188, (lo autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Gevc rnadcr do Estado e Secretarios
de Estado de Obras Públicas e da Educa-
çao, no sentido da construçao de um
Núcleo de Ensino e Extensao Comunitúria
- NEEC, na cidade de Salinas.

N2 2.357188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretários
de Estado de Obras Púbi jcas e da Educa-
ção, no sentido da construçao de um Nú-
cleo de Ensino e Extenaao Comunitária -
NEEC, na cidade de Taiobeiras.

NO 2.358188, do autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretúrios
de Estado de Obras Públicas e da Educa-
çao, no sentido da construção de um Nú-
cleo de Ensino e Extensão Comunitria
na cidade de Várzea da Palma.

NO 2.359/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Oiro-
ter-Geral do DER, no sentido da caos-
truçao da alça Sul-Norte do anel rodo-
viúrio de Divinpo1is.

N9 2.360188, de autoria do Sr. Depu-
tado Mrcio Maia, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretário
do Estado da Fazenda e Presidente cc
BD>IC, no sentido da mudança no critério
de reajuste dos financiamentos concedi-
dos peio BDMC ao setor pcuuu-
rio-leiteiro.

NO 2.361/88, do autoria d Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado e Presi-
dente da COI1AB, no senti do da constru-
ção de moradias no Município de Vargi-
nha.

NO 2.362188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
da reforma e impliaço do Hospital Re-
gional do Sul de Minas, em Varginha.

N9 2.363188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apele ú
Sra. Vice-Governadora do Estado no sen-
tido da construção de uma creche, atra-
vús do Programa Pró-Creche, no Munic-
pio de Baependi.

N? 2.364188, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
a esta Casa, no sentido da transcriçao
nos anais da Assembléia de matéria pu-
blicada no jornal "Estado de Minas",
ediçao de 29 de junho do corrente, que
relata a comemoração dos 30 anos da
conquista, pelo Brasil, da li Copa Mun-
dial de Futebol em 1958, na Suécia.

N9 2.365188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apoio
aos Srs. Governador cio Estado e Secre-
túrio do Estado da Fazenda, no sentido
da alteração da legislaçúo da microem-
presa, adequando-a 3 legislação federal
no tocante ao critúrio referencial para
fins de cálculo de renda bruta, substi-
tuindo-se a adoçao de OTN de janeiro do

ano em curso pela OTN cio mês do fatura-
monto, e que sej am revogados dispos i ti -
vos que vedam a isençao do 1CM cio pro-
dutos remetidos para outros estados da
federaçao.

N2 2.366188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo aos
Srs . Governador do Estado e Presidente
da CFMIG, no sentido da extensão da re-
de elétrica em Sn Joúo Batista, Muni -
crpio de São Roque de Minas.

NO 2.367188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo ao
Sr. Diretor do IFIDF no sentido da libe-
raçao cio tráfego na estrada que liga
Sao Roque de Minas a Sao João Batista,
dentro do Parque Nacional da Serra da
Canastra.

N9 2.368188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo aos
Srs. Governador de Estado e Presidente
da TELEMIG, no sentido da instalação de
telefone em São .ioao Batista, Município
do São Roque de Minas.

NO 2.369188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo aos
Srs. Prefeitos Municipais que concedam
passo livre a pensionistas e aposenta-
dos da Presidência em transporte publi-
co de passageiros para onibus munici-
pais.

NO 2.370188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estudo no sentido da
crcaçuc> de um di str o industrio
Janauba.

N9 2.371/88, de autoria cia Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Socre-
túrio de Estado do Trabalho, no sentido
da destinaçúo de verbas pura o termino
das obras dcl Comunidade Renovada Evan-
gélica, Igreja Cenaculo cia Graça.

N'! 2.372188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Flvira f01 n'd - spnl
ao tr. Ministre de Estado da Saude no
sentido da transfermaçao da Maternidade
Odete Valadares em centro integral de
saúde da mulher.

NQ 2.373188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando apo-
io aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEM1G, no sentido da ins-
tilação de um escritório dessa empresa
em Cabo Verde.

NP 2.374188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da CEMIG no sentido da criaçao
de um escri túrio daquela empresa no Eu-
nicipio de Cabo Verde.

NO 2.375188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Saúde, no sentido
da reforma e ampliação do posto de saú-
de do Conjunto Habitacional Dr. Pedro
Junqueira, em Poços de Caldas.

NO 2.376188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Saúde, no sentido
da reforma e ampliação do posto de sau-
do do Distrito de l'almeiral, Município
de Botelhos.

NQ 2.377/88, do autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Saúde, no sentido
da construçao de um posto de saúde no

Distrito de São Gonçalo, Município de
Bote lhos.

N9 2.378188, cio autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado o Se-
cretário do Estado da Saúde, no sentido
cia construção de um posto de saúde no
Distrito de Laranjeiras, Município de
Caldas.

N9 2.379188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Saúde, no sentido
cia construção de um posto de saúde nos
Distritos de São Bento de Caldas e
Piso, no Município cio Santa Rita de
Caldas.

NO 2.380188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario cie Estado da Saúde, no sentido
da construçao de um posto de saúde no
Distrito de Sao Pedro de Caldas, no Eu-
nicipio de Caldas.

NO 2.381188, cie autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado da Saúde, no sentido
da construçao de um poste de saúde no
Distrito de Óleo, no Município de An-
dradas.

N9 2.382188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
crotrio de Estado da Saúde, no sentido
da construção cio um posto de saúde no
llcinicfpio de Campestre.

N2 2.383/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
le aos Srs. Governador do Estado e Se-
crotuni a do Estaca da Saúde, no sentido
da reforma e amptiaçao do posto de saú-
de do Município de Juruaia.

Ng 2.384188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Saúde, no sentido
cia reforma e ampl i açao do posto de saú -
de do Muntcipio cie Poços de Caldas.

NO 2.385188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando pae-.
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no sentido
da reforma e an f cliaçao do posto de saú-
de do Município de Cabo Verde.

NQ 2.386/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario cio Estado cia Justiça, no sen-
tido da reforma e ampliaçao da cadeia
de Caldas.

NO 2.387188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario cie Estado da Justiça, no sen-
tido da reforma e ampliaçao da cadeia
do Município de Botelhos.

NQ 2.389188, cie autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DNER, no sentido cia ins-
talação de um posto da Policia Rodovia-
ria entre Poços de Caldas e Santa Rita
de Caldas - BR-459.

NQ 2.390/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado da Justiça, no sen-
tido cia implantaçao de um escritório de
Defensorja Pública em Caldos.

N2 2.391188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando apu-
lo aos Srs. Governador cio Estado o Se-
cretario cio Estado Extraordinário de
Assuntos Municipais, no sentido da
construção de conjunto habitacional em
Botelhos.

N9 2.392/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado de Assuntos Munici-
pais, no sentido da construçao de con-
junto habitacional no Municipio de Cabo
Verde.

N2 2.393188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo ú Vice-Governadora do Estado no sen-
tido da construção de uma creche no Eu-
nicipio de Bandeira do Sul.

N2 2.394188, cio autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo ú Sra. Vice-Governadora de Estado no
sentido da coostruçao de cima creche no
Município de Ibitióra de Minas.

P42 2.395188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ane-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio de Estado de Esportes, Lazer o
Turismo, no sentido da liberação de
verbas para clubes amadores de Poços de
Caldas, já registrados na Federaçúo Mi-
neira de Futebol.

NO 2.396188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário do Estado do Esportes, Lazer e
Turismo, no sentido da construçao de um
ginásio poliesportivo no Município de
Santa Rita de Caldas.

N2 2.397188, 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 im-
plantação de cima unidade daquele úrgao
em Cabo Verde.

P42 2.398188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrio cie Estado da Agricultura, no
sentido da instalação de uma unidade do
TESA em Cabo Verde.

N2 2.399188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado de Educação, no sen-
tido de determinarem providencias vi-
sandc permitir a remoção do funcionario
que tiver protocolado o seu pedido ate
31 de maio do 1988.

N2 2.400188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido de de-
terminarem providencias objetivando o
encascalhamento da estrada que liga 110-
telhes ao Bairro Pinhaizinho.

REQUERIMENTOS S/NG

12/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Elmiro

Nascimento, solicitando a inserçao em
ata de voto de congratulações com o
Sindicato Rural de Patos de Minas, na
pessoa de seu Presidente, Dr. Jose Ri-
beiro de Carvalho, pelo brilhantismo
com que realizou a 300 Festa Nacional
do Milho, no periodo de 20 a '9 cio mulo
próximo passado.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a inserção em ata

de voto de congratulações com o Grupo
AA Outra Vida, cie Nova Serrana, pela
comemoraçao de seus li) anos de pro ficua
e benfazeja existência.

De autoria do Sr. Deputado Mauro Mo-
raes, solicitando a inserçuo em ata do
voto de congratuiaçoes com Dom Iticus
Moreira Neves por sua elevação ao car-
diria la tc' , por ato de 5. S. o Papa Jo5p
Pau lo 1

2/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Amflcar

Padovanj , sol ic i tan coa i neorçuo 011 ata
cio voto de congratulaçocu cor o Acre-
clube de Juiz de Fora, polo trunsoicreo
doe seus cinqdenta unos de (ct i di ludos

3/6/88:
De autoria do Sr. Deputado .Jairo Ma-

galhães Alves, solicitando a retirada
de tramitação de Projeto dhr ic
689/88, de sua autoria, que uutoni ZId
Poder Executivo a doar arca de terreno
ao Município de S

ã
o 1urenço.

8/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Sérgio

Emilio 2 solicitando seja tietccruda
comissão parlamentar de inc]rdni lo, pa-
ra, no prazo de 120 dias, apurar denún-
cias de desmatamento de milhares de
hectares de florestas naturais na Fa-
zenda Maquina, no Eunic ipio de Caete.

De autoria do Sr. Deputado Sérgio
Emilio2 solicitando seja instaurada uma
comissao parlamentar rio inquérito, pa-

ra, no prazo de 120 dias, apurar denún-
cias relativas ao elevado grau de po-
luição verificado nos rios Grande e Pa-
racatu, neste Estado, em decorrência da
presença de vinhoto o do mercúrio em
suas aguas.

De autoria do Sr. Deputado Sérgio
Emilio2 solic it ando se u instaurada ara
comíssae parl allcentrr do i rdquerito, pu-

ra , no prazo de 1 21) di us, apurar denún -
cias da popolaçao cio Governador Valada-
res sobre o elevado grau de poluiçao,
causado pela CCNIBRA , cnn sua arca
influencia na Bacia de EL floco.

De autoria de Sr. Deputado Ronaldo
Vascoricelios, solicitando a inserçuo em
ata de vote de congratulaçoes cem a Se-
ciedacle Mineira de Engenheiros e a Co-
missão de Meio Ambiente dessa Socieda-
de, pela realizaçao do 111 Seminário cie
Engenharia do Meio Ambiente.

De autoria cio Sr. Deputado Kemil Ku-
maira, solicitando a insorçao em ata de
voto de congratulaçoes com o Sr. Presi-
dente da Republica, pelo envio, através
do Sr. Embaixador Amara l Sampa i o, cio
mensagem de apreço e solidariedade ao
Presidente Amim Cemavel , da República
Libanesa.

De autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, solicitando a insorçuo em ata
de voto de congratulaçoes com o Colúgio
Ancirieta, pelos 53 anos de sua funda-
çao.

De autoria cio Sr. Deputado João Bos-
co Martins, solicitando a - i Tlsdlrçadr em
ata de voto cio congratrilaçoes com e Ar-
cebispo Metropolitano de Belo Ficri zcar-
te, O. Serafim Fernandes de Araujo, pe-
ia realização da VI Torcida de Deus, no
dia 2 cio carmen te, que contou com a
participação de, aproximadamente, 100
mil firis.

De autoria d Sr. Deputado
Saint'Clair Souto, sol icitlrndic a iuser-
çao em ata de voto de congratrrlaçoee
com o Consulado de Portugal, Centro da

c 1

Comunidade Luso-Brasileira e Conselho
da Comunicaçao Portuguesa de Minas Ge-
rais, pelas comemoraçoes do Dia de Por-
tugal, no dia 10 de junho, data de ani-
versúrio de morte do maior poeta de
Portugal, Luis Vaz cie Camúes.

Do autoria do Sr. Deputado Paulo
Fernando, solicitando ir inserçae em ata
de voto de congratrilaçoes com e iornal
"Diano de Rio Doce'', pele transcurso
doe ii) anos de sua funclniçao

9/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Jaime

Martins, solicitando a inserçac' em ata
cio v o to de congra tu laçces com o povo de
Formiga e autoridades pelo transcurso
dc 1302 aniversario de emancipaçao p

-1iee-admjnistrativa do Município.

1)e autoria cio Sr. Deputado Jaime
Martins, sol i ci tando a inserçao eis ata
do voto cio congratu iuçoes com o povo e
as autoridades de Bom Despacho, pelo
transcurso cio 760 aniversario de oman-
cipaçac' Polftico-administrsmtiva do
nicipio.

De autoria do Sr. Deputado Jairo Ma-
galhães Alves, solicitando a inserçao
ciii ata de voto de louvor ao Servidor
Autonomo de Turismo - SETUR, de São
Lourenço, pela rentivnçÃe da Escola do
Hotelar i a, ocorri 0ff cli II	J; no
(]uele Municipi.

De autoria lo Sr. Deputado Chico
Ferramenta, solicitando a convocnçuo
cios Drs. Luis Rogério Mitraud, Evandr
de Púdua Abreu e Luís Ricardo Goulart

para que prestem esclarecimento a esta
Casa acerca de aspectos de negociaço
do contrato e do distrato FIAT X Estado
de Minas Gerais.

13/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Milton

Soiles, solicitando a inserçao em ata
da muni festaçao de protesto contra o
Exmo. Sr. Presidente cia República pela
autorizaçao para a importaço de 30.000
t cidl batata argentina.

14/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Jose Fer-

raz, solicitando que o Projeto de Reso-
luçúo nO 899/88, da Comissão de Justi-
ça, seja apreciado em reunião conjunta
das Comissoes de Saúde e de Finanças,
às quais foi distribriÍclo.

De autoria do Sr. Deputado Paulo
Fernando, solicitando a inserçao em ata
de voto de congratulaçoes com os Pode-
res Executivo, Legislativo e Jrmdiciú-
rio, da Administração Municipal do Go-
vernador Valadares, pelo transcurso o
festejos do Dia de Santo Antonio, pa-
droe iro daque le Mun ic ip i o.

De autoria do Sr. Deputado JooBos-
co Martins, solicitando a instalaçao de
rima Conissao Parlamentar de inqriúnito -
CPI, para, no prazo de 90 dias, apurar
as possíveis irregularidades na Propa-
ganda Oficial do Governo do Estado de
Minas Gerais e na pci01 icaçao do balanço
da Companhia de Processamento de Dados
do Estude de Minas Gerais - Í'RODEMGE.

15/6/88:
Do autoria cio Sr. Deputado Rubens

Garcia, sol i ci tancio a inse rç3u em ata
de voto cie pesar pelo falecimento do
Sr. J une de Souza Moreira, cx-Prefeito
de Machado, ocorrido rlaqrie l a ci dade.

17/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Agostinho

Patrus, solicitando r inserção dIa ata
de voto de pesar h 1c1 falecimento do



Sr. Anfrisio Coelho, ex-Prefeito de
Porteirinha, ocorrido nã1uulo liunic-
liii).

De autoria do Sr. Deputado Jose
Duarte, solicitando a inserçao em ata
de voto de poscir 1'io	Ialecimento do
Sr. Sebastiao Vieira Borges,
ex-Vereador de Araxi , ocorrido naquele
Niunicipio.

De autoria de Sr. Deputado Agostinho
Valente, solicitando se : registrado em
ata e manifestado ao Presidente da C-
mora Municipal de Muriae o repudio pela
agressão praticada contra Alvaro Cer-
queira pelos Vereadores Luiz Garcia do
Amaral e Geraldo Lucas de Freitas, Co
PMDB.

20/6/88:
:)e autoria do Sr. Deputado Eduardo

Ottoni, solicitando a :1aerç3o eu' ata
de voto de congratulaçoes cor a colonia
japonesa no Brasil pelo transcurso do
802 aniversario de inicio da imigraçao
dessa brava gente.

De autoria da Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserçao em ata
de voto de congratulações com a ilesa
desta Assembléia Legislativa pelos pro-
jetos de inforrnatizaçao e do sistema
administrativo para a Constituinte Es-
tadual.

De autoria da Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserçao em ata
de voto de aplauso ao Sistema Financei -
ro Rural e a Construtora 'Jratex pela
iniciativa de transformar a Praça Mar-
lia de Dirceu em novo espaço cultora] o
de lazer.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando ai nserçco cm ata
de voto do congratuiaçoes da Festa de
Nossa Senhora do Rosario, de Silviano-
polis, celebrada ininterruptamente des-
de 1743, conquistando o brasao cio ga-
licardia de i1 festa popular nais antiga
do Brasil.

De autoria do Sr. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, solicitando a insorçao e-li
ata de voto de congratulaçoes cosi o
Grupo AA Lar Feliz, de Santana do Jaca-
r, pele transcurso cio sei: 12 ao i vers.-
rio, marco indelével de sua pron'issoro
existencia.

21/6/88:
De autoria da Sra. Deputada Sandra

Starling, solicitando seja dirigida s
Prefeitura uluoicipa do Belo Horizonte,
ao pessoa do Sr. Sérgio Ferrara, Pre-
feito Municipal, nloçao de repíidio da
Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, pela forma pouco deniocrti -
ca e desrespeitosa como vem se desen-
volvendo o processo de encarninhamentc
de reivindicaçoes dos profissionais de
medicina que prestam serviçoÀquela
Prefeitura.

De autoria do Sr. Deputado Carlos
Pereira, solicitando a inserção em ata
de voto do congratulaçoes com o jornal
"Estado de Minas' , pelas vri as repor-
tagens que ele vem trazendo sobre e
trnsi to de Ninas Gerais e do Brasil

22/6/88

De autoria cio Sr. Deputado Raimundo
Albergaria, solicitando a inserção em
ala de voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Raul Cualherto Alvarenga,
ex-Prefeito do Municipio de Nacif Rai-
dan, ocorrido nesta Capital.

23/6/88:
De.:cutoria cio Sr. Deputado Felipe

Nri, solicitando a inserçic " ato de
voto de congratulaçoes cciii OS i '. cionoc-
rios da MINASCAIXA pelo trabalho desen-
volvido, que permitiu a classi ficaçao
daquela Autarquia eu O ZuRir, cii' depo-
sites, nos iltinos 12 ul050s, :10 Pais.

De autoria do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, solicitando sela a trihufdc re-
gime de urgência 3 tramitaçeo cd' d'o j o-
te de Lei nO 860/i8. dc sua auto ra.

2//6/88:
De autoria do Sr. Deputado Dirceu

Pereira, solicitando a inserçao em ata
de voto de louvor a brilhante promoção
realizada pelo colunista social e jor-
nalista Eduardo Couri - o Shoeç:,ite, eis
prol da Jornada pe o Natal dc Menor dos
Diarios Associados.

De autoria de Sr. Deputado Ronaldo
Vasconcellos, solicitando a 4igerção em
ata de voto de congra tu] ac . '*' e com o
jornal ''Hoje em Dia'', na p—= cIo sou
Diretor, pela brilhante v, W== co
Dia Mundial do Meio Ambiente.

28/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Narciso

Micheili, solicitando ci inserção em ata
de voto de aplauso ao povo e as autori-
dades de ilha, pelo transcurso do 1319
aniversario de emancipaç,-co politica e
administrativa do Ilunicipio, comemorado
a 3 de julho pr6ximo.

De autoria da Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserção ciii ata
de voto de louvor aos promotores da 10
Coletiva de Artistas Niarianenses, rea-
lizada durante as comemorações do 20X
aniversário de Mariana.

De autoria da Sra. Deputada Maria
Elvira, solicitando a inserçao ciii ata
de voto de congratulaçoes com a Rádio
Sociedade ''A Voz de ulanhusiiri n", pelo
transcurso de seu aniversario.

De autoria do Sr. Deputado Vtor Pu-
nido, solicitando a inserçao em ata do
voto de congratulações com a Diretoria
do Vila Nova Atlético Clube,pelo
transcurso dos 80 anos de sua fundaçac.

29/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Narciso

Micheili, solicitando a inserçao em ata
de vote de congratulações com as te lo-
fonistas do nosso Estado, pela passagem
do seu dia.

De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Valente, solicitando o registre em ata
da solidariedade desta Casa aos profes-
sores que se encontram em greve de fome
no Niunicipio de Contagem.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, solicitando a insorçao em ata
de voto de congratulações com o casal
Jose e Albertina Ribeiro da Silva, pelo
transcurso de suas bodas de ouro, no
dia 15 de junho de 1988.

De autoria do Sr. Deputado Jøni Re-
lato, solicitando a inserção em ata de
voto de pesar pelo falecimento do
ex-Prefeito de Paraispolis, Sr. Joao
de Paula Cabral, ocorrido naquele Muni-
cipio.

De autoria do Sr. Deputado Euripedes
Craide, solicitando a inclusão em ordem
do dia do Projeto de Lei nO 12/87, de
sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado Dirceu
Pereira, solicitando a inserção em ata

de voto de congratulaç6es com a Asseni-
b]ia Nacional Constituinte pela pre-
servação da integridade de Minas.

30/6/88:
Do autoria do Sr. Deputado Rubens

Carda, solicitando a retirada de ira-
Ii:itaçao do Projeto de Lei nO 328187, de
sua autoria.

De autoria do Sr. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, solicitando a inserçao em
ata de voto de congratulaçoes com os
engenheiros florestais de Minas Gerais
pelo transcurso do "Dia dos Engenheiros
Florestais', a ser comemorado no dia
W/7/99.

Do autoria do Sr. Deputado José Lã-
viola, solicitando seja convocada reu-
nião es pecial com a finalidade de ser-
vir de f5rum de debates sobre o tema
"Ferrovia Leste-Oeste".

De autoria cio Sr. Deputado Ronaldo
Vasconcelios, solicitando a inserção em
ata de veto de cengratulaçoes com o Se-
nador Ronau lito, pela escolha de seu
nome para Liderança do PMDB no Senado
Federal.

De autoria do Sr. Deputado Hilton
Salies, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulaçoes com o "0 Glo-
bo", pelo transcurso de seu 639 aniver-
srio de fundação.

De autoria do Sr. Deputado José
Duarte, solicitando a inserção em ata
de voto de congratulaçoes com a firma
Empreendimentos e Participaçoes Domin-
gos Zona Ltcla, de Araxa, pelos seus 65
anos de proficua existência.

COMUNICAÇÕES

l/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Ninico

Resende, registrando o falecimento da
Sra. Francisca Maria de Jesus, ocorrido
on Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Luiz Vi-
cente, registrando o falecimento do Sr.
Gabriel Arcanjo Baise, "B [", ocorrido
em Cuaxupe.

De autoria do Sr. Deputado João Ro-
sa, registrando o falecimento do Sr.
Olimpio Francisco Moreira, ocorrido em
Bragança Paulista.

De autoria do Sr. Deputado Paulo Cé-
sar Guimarães, dando ciencia a Casa de
sua filiaçao ao Partido Democrata Crus-
to, a partir do dia 12 de maio de
1988.

De autoria do Sr. Deputado Paulo
Fernando, dando ciência a Casa de sua
filiaçao ao Partido Democrata Cristão,
a partir do dia 21 de abril do corren-
te.

2/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Jairo

Magalhães Alves, dando cincia i Ca-
sa de sua filiaçao ao P101.

3/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Adelino

Dias, registrando o falecimento do mó-
dico Dr. Oscar Mauricio Porto, de sua
esposa, Dra. Maria Cristina Niziara
Porto, e de seu sobrinho Carlos Alberto
Rocha, ocorrido no dia 27 do aios passa-
do, cm Jana/iba.

De autoria do Sr. Deputado Eliniro
Nascimento, registrando o falecimento

da Sra. Elza Borges da Fonseca, ocorri-
do em Potes de Minas.

816/88:

De autoria do Sr. Deputado Paulo Pe-
reira, registrando o falecimento do Sr.
José Raul Alves do Nascimento, ocorrido
em Patrocinio.

De autoria do Sr. Deputado Paulo Pe-
reira, registrando o falecimento do Sr.
Oliveiros Batista da Silva, ocorrido em
Patrociflio.

De autoria do Sr. Deputado Paulo Pe-
reira, registrando o falecimento de Sr.
Renato Nascimento, ocorrido em. Pirapo-
ra.

De autoria do Sr. Deputado Romeu
Queiroz, registrando o falecimento do
Sr. Renato Nascimento 2 ocorrido em Pi-
rapora (proposição idontica a apresen-
tada pelo Sr. Deputado Paulo Pereira).

De autoria do Sr. Deputado Romeu
Queiroz, registrando o falecimento da
Sra. Deusolina de Sousa Lima e de Seus
filhos Ngila Cristiano, Nciia Fabiane
e Fbio Henrique, ocorrido em Januaria.

De autoria do Sr. Deputado Carlos
Pereira, registrando o falecimento cia
esposa e filhos do Sr. Ant6nio Augusto
Jnior, ocorrido ciii Januria (proposi-
çao identica a apresentada pelo Sr. De-
putado Romeu Queiroz).

De autoria do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, registrando o falecimento cio
Sr. Washington Teixeira Pires, ocorrido
em Arantina.

De autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, registrando o falecimento da
Sra. Rosa Gontijo do Amorim, ocorrido
em Arcos.

9/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Welling-

ton de Castro, dando ciencia a Casa de
estar se desligando do Partido Democra-
tico Trabalhista.

De autoria do Sr. Deputado Elmiro
Nascimento, registrando o falecimento
do Sr. Jose Antonio Soares, ocorrido em
Patos de Minas.

Do autoria do Sr. Deputado Bernardo
Rubinger, registrando o falecimento do
Sr. Geraldo Pereira Caixeta, ocorrido
em Patos de Minas.

De autoria do Sr. Deputado Eduardo
Ottoni, registrando o falecimento da
Sra. Ednilze Batista cio Nascimento,
Ocorrido eis São Gonçalo do Sapucai.

13/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Geraldo

da Costa Pereira, registrando o faleci-
mento da Sra. Maria Izabei Morais La-
mounier, ocorrido em Divinpolis (pro-
posição idêntica a apresentada polo Sr.
Deputado Jaime Martins).

De autoria do Sr. Deputado Bernardo
Rubinger, registrando o falecimento da
Sra. Alcena Corça lvc's da Fon=a, cear-
rido cm i,ils O' "li cicia

De autoria do Sr. Deputado .Jaime
Martins, registrando o falecimento do
Sr. Euler Ribeiro, ocorrido em Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Jose Fer-
raz, registrando o falecimento do Sr.
Dei laniro Gonçalves Pedrosa, cognomina-
do "Vinte e Um'', ocorrido em Almenara

14/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Paulo Pe-

reira, registrccncio c: falecimento do Sr.
Alfredo Afonso da Silva,Silva, ocorrido em
'Jborlandia.

De autoria do Sr. Deputado Amilcar
Padovani, registrando o talecimento do
Sr. Francisco Martins da Silva, ocorri-
do em Juiz de Fora.

15/6/88:
Do autoria do Sr. Deputado Elmiro

Nascimento, registrando o falecimento
da Sra. Aleena Gonçalves Fonseca, ocor-
rido er Dates de Minas.

De autoria do Sr. Deputado Vitor Pe-
nido, registrando o falecimento do Sr.
Murilo Haro]do Cuimares, ocorrido em
Sabar.

De autoria do Sr. Deputado Vitor Pc-
nido, registrando o falecimento do Sr.
José Gonçalves Andrade, ocorrido em No-
va Lima.

De autoria do Sr. Deputado Narciso
Michelli, registrando o falecimento cia
Sra. Eroti cies Noiva Campomiz'ui , Ocorri-
do em Ilha.

Do autoria co Sr. Deputado Sebastião
Helvécio, registrando o falecimento cia
Sra. Anlia de Melo Alves da Cunha,
ocorrido na cidade do Santos Jicoont.

16/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Amilcar

Padovani, dando ciencia a Casa que,
nesta data, esta se desligando dos cua-
dros partidários do Partido Democrtico
Trabalhista.

De autoria do Sr. Deputado Vitor Pe-
nido, registrando o falecimento do Sr.
lauro Felipe de Carvalho, ocorrido es'
Nova Lima.

17/6/88:
De autoria da Sra. Deputada Maria

Elvira, registrando o falecimento cia
Sra. Solferina Ricci Pace, ocorrido
nesta Capital.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento do

Sr. lla:si]ton Ferreira de Meio, ocorrido
em DiviniSpolis.

20/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Silvio

Mure, registrando o falecimento do Sr.
Hugo Ananias Avelar, ocorrido em Oli-
veira.

22/6/88:
Do autoria cio Sr. Deputado Adelino

Dias, registrando o falecimento do Sr.
Ant6nio Marcelino Nogueira, ocorrido em
lana/iba.

De autoria dei Sr. Deputado Luiz Vi-
cente, dando ciência a Casa de seu des-
ligamento cio PFL.

De autoria do Sr. Deputado João Pe-
dro Gustin, dando cincía do seu desli-
gamento do PFL.

Sr. Clenontino Dias Leandro, ocorrido
em Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, registrando o falecimento da
ira. Olimpia Virgínia do Carmo, ocorri-
do em Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Valente, registrando o falecimento do
Sr. Pedro Francisco Coimbra Oliveira,
ocorrido em Juiz de Fora.

24/6/88:
De autoria de Sr. Deputado Kemil Ku-

niaira, registrando o falecimento do Sr.
Antonio Teimo Martins, ocorrido nesta
Capital.

Te autoria do Sr. Deputado Geraldo
da Costa Pereira, registrando e faleci-
monto do Sr : Dsvander cio Souza, ocorri-
do em Dlvin-c:pj5.

27/6/88:
De autori o do Sr. Deputado Paulo Pe-

reira, rofii st rcciuiu e mIco iruon t' do Ci -
loi:iena Morquc a Aranto a, ocorri de eu Da-
trocinje.

De autoria cio Sr. Deputado Geraldo
da Costa Pereira, registrou-de o faleci-
mente do Sr. Sehastio dos Santos,
ocorrido em Divin6polis.

De autoria do Sr. Deputado Elmiro
Nascimento, registrando o falecinen:tc
do Revmo. Sr. Frei Joaquim Cac ta:io Plo -
centi, ocorrido em l'rs Corações.

29/6/88:
De autoria do Sr. Deputado Jose Be-

lato, registrando o falecimento do Sr.
Manoel Dias Pereira, ocorrido em Poço
Fundo.

De autoria do Sr. Deputado José Re-
lato, registrando o falecimento da Seu.
Maria 1ecc	iL'rc'ira,	eeerriuo ir Peço
Funde.

Do clut"ri:i cici Sr. Deputado José De-
lato, registrando o faloo mente cio ira.
Mar i na Pedreaa cc II rc, c da , eeo:-r ido ünl

pari is6pol is.

Do autoria dm Sr. Deputado Rubens
Garcia, regia'-rciad-o ioloein'cntoi,-'
Dom Hugo Breo ano de Ara e, ocorrido
em Niarillcm-SL.

30/6/88:
Do autoria do Sr. Deputado João Ro

sa, registrandc: o falecimento do Sr.
João de Paula Cabral, ocorrido em Po-
rais6polis.

De autoria do Sr. Deputado João Ro-
sa, registrando o falecimento dia ira.

Marina Pedrosa de Almeida, ocorrido o:u
Paraus6pelis (proposiçao idêntica a a-
presentada pelo Deputado Jose Belato).

De autoria do Sr. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, registrando o falecimo:ito
do Sr. Odilon Ferras Parbosa, ocorri do
em Bolo Horizonte.

De autoria cio Sr. Deputado Niuiico
Resende, registrando o falecimento co
Sr. Jose Furtado de Miranda, ecc:rridc
em Formiga.

De autoria do Sr. Deputado Ninico
Resende, registrando o falecimento dc
Loila Resende Amaral, ocorrido em Bel
Forizonte.

De autoria do Sr. Deputado Jaime
Martins, registrando o falecimento da
Sra. Maria Izabel Morais Lamounier,
ocorrido em Divinpolis.

()
De autoria cio Sr. Deputado João Ros-

co Martins, registrando o falecimento
das meninas Maira e Mariana, ocorrido
em Coronel Fahriciano.

De autoria do Sr. Deputado José Bo-
23/6/88:	 nifacio Filho, registrando o falc'cimc'i--

	

ic' oiltcrici	de	Sr.	Deputado Jaime	ta cio Sr. AnTRiu llei',t tti' lerw,
''limiciris	1	1	liii	i	1	iii	 1	ii	1	liii	1	li



De autoria do Sr. Deputado Agostinho
Patrus, registrando o falecimento da
Sra. Rosinha Cadar, ocorrido nesta Ca-
pital.

De autoria do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, registrando o falecimento da
Sra. Rosinha Cadar, ocorrido nesta Ca-
pital (proposição identica a apresenta-
da pelo Deputado Agostinho Patrus).

MATÉRIAS APRECIADAS

LEIS PROMULGADAS

7/4/88:
NO 9.583, que institui a M	aedalh	do

uirito de Preservaçao Ambiental de lii-
nas Gerais (Projeto de Lei n9 685188,
de autoria do Sr. Deputado Ronaldo Vas-
conceilos).

NP 9.584, que disp6e sobre o reco-
Ibimento de bens apreendidos ou acha-
dos, e dá outras providencias (Projeto
de Lei n! 213/87, de autoria do Sr. De-
putado Aloisio Garcia).

N9.585, que concede o titulo de
Cidadao Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Padre Marcel Frans Verheven
(Projeto de Lei nP438/87, de autoria
do Sr. Deputado João Rosco Martins).

N2 9.586, que acrescenta inciso ao
dispositivo da Lei nO 9.119, de 27 de
dezembro de 1985, que institui o Impos-
to sobre a Propriedade de Veiculo Auto-
motor - lEVA, e dá outras providencias
(Projeto de Lei nÇ 668188, de autoria
do Sr. Governador do Estado).

N99.587, oue concede o titulo de
Cidadao Oonorrio do Estado de Minas
Gerais a Ho--lio Jefferson de Souza (Pro-
jeto de Lei nO 498187, de autoria do
Sr. Deputado Sérgio Emilio).

9/6/88:
NO 9.588, que autoriza o Poder Exe-

cutivo a criar Centro Regional de Sau-
de, cor sede na cidade de Una! (Projeto
de Lei nO 318187, de autoria do Sr. De-
putado Saint'Clair Souto).

10/6/88:
NO 9.589, yw cria a letra Fioancoi -

ra do tesouro de Minas Gerais
e d5 outras providncias (Projeto de
Lei n9 718188, do autoria do Sr. Gover-
nador do Estado').

No 9.590, cuo autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverso do im6vel que
menciona ao patrimoo i o do lluoic ipio de
Mirai (Projeto de Lei n? 497/87, de nu-
teria do Sr. Deputado Delfim Ribeiro).

N9 9.591, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Díre tori a Regional da
Secretaria do Trabalho or Sete Lagoas
(Projeto de Lei n 435187, de autoria

do Sr. Deputado Sergio Emilio).

15/6/88:
NO 9.592, que di spoe sobre o reajus-

tamento dos valores dos simbolos dos
niveis de vencimentos e dos proventos
do pessoal civil do Poder Executivo, e

outras providencias (Projeto de Lei
nQ 768188, de autoria cio Sr. Governador
do Estado).

28/6/88:
N2 9.593, que declara de utilidade

pública o Instituto Mineiro de Avalia-
ções e Perícias de Engenharia - IMAP,
sediado nesta Capital (Projeto de Lei
nO 432187, de autoria do Sr. Deputado
Ronaldo Vasconcellos).

NP 9.594, que declara de utilidade
publica a Associação da Comunidade do
Bairro Tringu1o, com sede em Ponte No-
va (Projeto de Lei n9 433/87, de auto-
ria do Sr. Deputado Ronaldo Vasconce-
lios).

NO 9.595, que declara de utilidade
publica a Associaçao Cor-muni tiria do
Bairro Petrolandia, na cidade de Conta-
gem (Projeto de Lei nQ 488187, de auto-
ria da Sra. Deputada Maria Elvira).

NO 9.596, que declara de utilidade
publica a assoc iaçao civil denomnada
Serviço de Ação Social da Tgre)a do
Evangelho Quadranoular - SASIEQ, no Mu -

nicípio de Juiz de Fora (Projeto de Lei
n9 384187, de autoria do Sr. Deputado
Amilcar Padovani'(.

RESOLUÇÕES PROMULGADAS

8/6/88:
N9 4.453 - Aprova o Convnio cele-

brado entre a Secretaria de Estado da
Cultura, a Telecomunicaçes do Minas
Gerais S.A. - TELEMTG, e o llcnco Brasi -
loiro de Descontos (Projeto de Resolu-
çao n 660188, de autoria da Comissão
de Justiça).

NO 4.454 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado do Minas Gerais,
através da Secretaria do Estado da Sa/i-
de, e o Município de Guanhaes (Projeto
de Resolução ng 731188. de autoria da
Comissão de Justiça').

NO 4.455 - Aprova Convnio celebrado
entre e Estado de Minas Gerais, atrav/s
da Secretaria de Estado da SaÓde, e o
liunicipio de São Tiago (Projeto de Re-
.solução nO 748188. de autoria da Comis-
são de Justiça).

N9 4.456, que aprova o Convnio ce-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Cul-
tura, e a Asco i ioeTlFozcodu de
Artes e Oficies de Concc 1 gao do Mate
Dentro (Projeto de Resolução n9 670188,
de autoria da Comissão de Justiça').

NO 4.457 - Aprova o Convun [o celebra-
do entre a Fuodaçao lac ienal do
Der-Estar do Menor - FUNABEM - e a Se-
cretaria de Estado da Cultura (Projeto
de Resolução n9 681/88, do autoria da
Comissão de .Justiça).

NO 4.458 - Aprova o Cooveri lo celebra-
do entre a Secretaria de Estado (Ia Cul-
tura e a Fundação Estadual do Bem-Estar
do Menor - FEREM -MG (Projeto de Reso-
luçao n 683/88, de autoria da Comissao
de Justiça').

N2 4.459 - Aprova o Convniocele-
brado entre o Programa Nacional de Ir-
rigaçao - PRONI e o Estado de Minas Ge-
rais, atraves da Secretaria de Estado
de Agricultura e Pecuária, atualmente
denominada Secretaria de , Estado de A-
gricultura, Pecuria e Abastecirento
(Projeto de Resolução n2 711188. de au-
toria da Comissão de Justiça').

N9 4.460 - Aprova o Terceiro, Quar-
to, Sexto e o S6timo Termos Aditivos ao
Convnio nC 03/83, celebrado entre a
Uniao, atravcs do Ministrio da Previ-
dncia e Assistncia Social, com a in-
tervenioncia do Instituto Nacional de
Asistncia Mdica da Providencia Social
e do ilini a trio da Saude, e o Estado cio
Minas Gera is, atravs da Secretor) o do
Estado cia SaÓde (Projeto de Resolução
n2 730188, de autoria da Comissão de
Justiça).

NÇ 4.461 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atrav6s da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Municipio de Curvelo (Projeto
de Resolução n2 732188, de autoria da
Comissão de Justiça).

N2 4.462 - Aprova o Convnio cele-
brado -entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Estado da SaÓ-
de e o Municiio de Virgolandia (Proje-
to de Resolução n 733188, de autoria
da Comissão de Justiça).

N 4.463 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Município de Serro (Projeto de
Resolução nQ 734188, de autoria da Co-
missão de Justiça').

N2 4.464 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas (;erai s
atravs da Secretaria de Estado da SaÓ-
de, e e ulunicipio de Pedro Leopoldo
(Projeto de Resolução n9 735188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

N2 4.465 - Aprova o Convnio cole-
brado -entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Estado da Sau-
do, e o Muricipio de Turvolandia (Pro-
jeto de Resolução nP 736/88, de autoria
da Comissão de Justiça').

N9 4.466 - AE rova o Segundo Termo
Aditivo ao Convenio celebrado entre a
Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e a Secretaria de Es-
tado da Saúde (Projeto de Resolução nQ
737188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.467 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravos da Secretaria de Estado da Sau-
de, e e Município cio Guape (Projeto de
Resolução nO 738188, de autoria da Co-
missão de Justiça).

NO 4.468 - Aprova o Convnio cele-
brade calce o Estado de Minas Gerais,
atraves da Secretaria do Estado de A-
gricultura e Pecuária, atualmente deno-
minada Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, e a
Companhia Agricola de Minas Gerais -
CAMIG (Projeto de Resolução nO 745188,
de autoria cia Comissão de Justiça).

NO 4.469 - Aprova os Convnios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Estado da Sau-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Publicas, da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano de Minas Gerais - CODFIJRB,
do SecretrioTxtraordinrio de Estado
de Assuntos Municipais, e os Municipios
do Trs Coraçoes, Almenara, Pavão, Pi-
tangui, Monte Carmelo, Fronteira, Gali-
léia, Tturama, Campestre e Lassance
(Projeto de Resolução nO 746188, do au-
toria da Comissão de Justiça').

NO 4.470 - Aprova os Convnies cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
atraves da Secretaria de Estado da Sal-i-
de, e os Muoicipios de Chácara, Guape,
Itinga e Prados (Projeto de Resolução
nO 747188, cio autoria cia Comisso de
Justiça).

NO 4.471 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria do Estado da Sa/i-
de, e o Município de Coronel Xavier
Chaves (Projeto de Resolução nO 749188,
de autoria da Comissão de Justiça).

NO 4.472 - Aprova os Cenvnios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
atravs da Secretaria de Estado da Sa6

de, da Secretaria de Estado de Obras
Publicas, da Companhia de Desenvolvi -
mento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CODEURB, do Secretario Extraordinário
de Estado de Assuntos Municipais, e os
Municipios de Capelinha, Montes Claros,
Motum, Nova Módica, Paracatu, Serrania,
Sete Lagoas, Sobr1ia, Taiobeiras e
Visconde do Rio Branco (Projeto de Re~
solução nO 766188, do autoria da Comis-
são de Justiça).

N2 4.473 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Municipio de São Lourenço (Pro-
jeto de Resolução nO 773/88, de autoria
da Comissão de Justiça).

NO 4.474 - Aprova o ConvEnio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travas da Secretaria de Estado da SaÓ-
de, e o Município de Dom Viçoso (Proje-
to de Resolução nO 774188, de autoria
da Comissão de Justiça).

NO 4.475 - Aprova o ConvEnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria do Estado da SaÓ-
de, e o Municipio de ltimirim (Projeto
de Resolução nO 775188, de autoria da
Comissão de Justiça).

NO 4.477 - Aprova o ConvEnio e seu
Termo Aditivo nO l, celebrados entre o
Estado de Minas Gerais, atraves da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Morada Nova de Minas (Projeto
de Resolução nO 777188, de autoria cia
Comissão de Justiça).

NO 4.478 - Aprova o ConvEnio e seu
Termo Aditivo nO 1, celebrados entre o
Estado de Minas Gerais, atravEs da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e o Muni -
cipin de São João dei-Rei (Projeto de
Resolução nO 778188, de autoria dia Co-
missão de Justiça).

NO 4.480 - Aprova e ConvEnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravEs da Secretaria de Estado da Sa-
de, e o Muni e ipio de Ritpo1is (Projeto
de Resolução nO 783188, de autoria da
Comissão de Justiça).

NO 4.481 - Aprova o ConvEnio nE 5 1) e
seu Termo Aditivo nO 1, celebrados en-
tre o Estado de Minas Gerais, atravos
da Secretaria de Estado da Saúdo, o o
Município de Fama (Projeto de Resolução
nO 784188, do iutorin l Comissão de
Justiça).

NO 4.482 - Aprova o ConvEo lo	o	/
- INPI e o SEIlIG, celebrado entre o
Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial e a Secretaria cio Estado de
Industria, Mineração e ComErcio (Proje-
to de Resolução nO 786188, de autoria
da Comissão de Justiça).

NO 4.483 -Institui a Medalha Joa-
quina do Pompeu (Projeto de Resolução
nO 152187, do autoria do Deputado Ser-
gio Emilio).

NO 4.484 - Aprova Termo de Compro-
misso celebrado entre a Secretaria de
Estado da Cultura, a Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo de Belo Hori-
zonte e o Instituto Nacional de Artes
Cenicas - INACEN (Projeto de Resolução
nO 653188, de autoria da Comissão de
Justiça').

NO 4.485 - Aprovo os Torres de Coo-
peraçao firmados pela Secretaria cio Es-
tado da Cultura com a Secretaria de Es-
tado da Educação, oInstituto Metodista
Isabela Henclrix e o teatro La Taberna
Ltda. (Projeto de Resolução nO 654188,
de autoria da Comissão de Justiça).

NO 4.486 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravEs da Secretaria de Estado da Cul-
tura, e o Banco do Desenvolvimento do
Minas Gerais (Projeto de Resolução no
658188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça').

NO 4.487 - Aprova o Quarto Termo
Aditivo ao Convenio celebrado entre a
Secretaria de Estado da Cultura e a
Universidade Federal de Ouro	Preto
(Projeto de Resolução nO 659188, de au-
toria cia Comissão de Justiça).

11/6/88:
NO 4.488 - Aprova os ConvEnios cele-

brados entre o Estado de Minas Gerais,
atravEs da Secretaria de Estado da Sau-
de, da Secretaria de Estado de Obras
P/ihlicas, da Companhia de Desenvolvi-
isento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CODEURB, do Secretario Extraordinário
de Estado de Assuntos Municipais, e os
ulunicipios de Alvorada de Minas, Capi-
tão Eneas, Capit1io, Itapecerica, Ja-
cutinga, Lavras, Lima Duarte, Mateus

Leme, Medina e Monte Belo (Projeto de
Resolução nO 787188, de autoria da Co-
missão de Justiça).

NO 4.489 - Aprova os Convnios cele-
brados entro o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Sau-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CODEURB, do Secretario Extraordinário
de Estado de Assuntos Municipais, e os
ulunicipios de Coroaci, Contagem, Conse-
lheiro Lafaiete, Conceição do Para,
Centralina, Cataguases, Carmo do Para-
naiba, Diogo de Vasconcelos e Águas
Vermelhas (Projeto de Resolução nO

788188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.490 - Aprova o Termo Aditivo ri('
1 ao ConvEnio nO 24, celebrado entre o
Estado do ulitcas Gerais, atravEs da Se-
cro tarl o do todo cia Saúde, e o Muni -
cipio de Tiradentes (Projeto de Resolu-
çao nO 389/88, dc autoria do Comissão
de Justiça').

NO 4.491 - Aprova o ConvEnio nO 33,
celebrado entre o Estado de Minas Ge-
rais, atravEs da Secretaria de Estado
da Saude, o Muni cipicc do Berilo (Pro-
jeto de Resolução nO 790188, de autoria
cia Comissão de Justiça').

NO 4.492 - An roca o ConvEnio cole-
ictaclo c-'otro o Fc; tado de Minas Gerais,
atroves da 4cretnr a cc Estado da Saú-
de, O O :u:ici1clo de Nova Resende (Pro-
jeto de Resolução nO 791188, de autoria

cia (,omissão de Justiça').

NO 4.493 - Aprova o ConvEnio que en-
tre si celebram o Governo do Estado de

Minas Gerais, atraves da Secretaria cio
Estado da Sn/ide, da Secretaria de Esta-
do de Obras PÓb1 icas, da Companhia de

Desenvolvimento Urbano do Estado de Mi-
nas Gerais - CODEURB, do Secretario Ex-
traordinario de Estado de Assuntos Mu-
nicipais, e a Prefeitura Municipal de
Araçuai (Projeto de Resolução nO
793188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.494 -Aprova o ConvEnio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, a-
travc g da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Município de Santana dos Montes
(Projeto de Resolução nO 794188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

NO 4.495 - Aprova os ConvEnios cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Saú-
de, da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado de Minas Gerais
- CODEURB, cio Secretario Extraordinário
de Estado de Assuntos Municipais, e os
Municipios de Coromandel, Dores do 1n-
dai. Espinosa, Estiva, Espera Feliz,
Funilndia, São Francisco, Santo Anto-
nio do Aventureiro, Umburatiba, Quar-
tel-Geral e Rio Pomba (Projeto de Reso-
luçao nO 795188, de autoria da Comissão
de Justiça).

NO 4.496 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravEs da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Município de Conceição do Para
(Projeto de Resolução nO 798188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

NO 4.497 - Aprova o Convnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,
atravEs da Secretaria de Estado da Sau-
de, e o Municipio de Turvo1ndia (Pro-
jeto de Resolução nO 799188, de autoria
da Comissão de Justiça).

NO 4.498 - Aprova o Convnio SEA-
PA/SPC n01/88, celebrado entre o Esta-
do de Minas Gerais, atravús da Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, e a Fundação Rural Mi-
neira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RTJRALMINAS (Projeto de Reso-
luçao n0811188, de autoria da Comissão
de Justiça').

NO 4.499 -Aprova o Primeiro Termo
Aditivo ao Convenio celebrado entre a
Secretaria de Estado da Agricultura Pe-

cuária e Abastecimento, a Escola Supe-
rior de Agricultura de Lavras, a Empre-
sã de Pesquisa Agropecuaria de Minas

Gerais - EPAMIG, e a Fundação de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extenso (Projeto

de Resolução nO 813188, de autoria da

Comissão de Justiça).

23/6/88:
NO 4.500, que aprova o Instrumento

de Distrato e Rescisão dos Acordos,
Convençoes e Pactos Estipulados pelo

Estado de Minas Gerais e por FIAT
S.p.A, para a implantação de uma indús-
tria metalúrgica, de urna industria au-
tomobilistica e de urna atividade de
produçao cIo autopeças (Projeto de Reso-
lução no 807/88, de autoria cia Comisso
de Justiça).

NO 4.501, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a contratar emprestimo ex-
terno e da outras providencias (Projeto
de Resolução nO 728/88, de autoria (ia
Comissão de Justiça).

NO 4.502, que susta o ConvEnio fir-
rando entre a Secretaria de Estado do
Planejutiento e Coordenação Geral e a
Fundaçao ,Ieao Pinheiro (Projeto de Re-
solução nO 729/88 k de autoria da Comis-
são de Fiscalização Financeira Tomada
de Contas).

NO 4.476 - Aprova o ConvEnio nO 49,
" celebrado entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado
da SaEde, e o Municipio de Santa_ Rita
do Itueto (Projeto de Resolução no
776188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.479 - Aprova o ConvEnio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais,

U
atrEs da Secretaria de Estado da SaÓ-
de, e o Municipio do André Fernandes
(Projeto de Resolução nO 779188, de au-
toria cia Comissão de Justiça).



2/
433187, de autoria do Sr. Deputado Ro-	nos, com sede na cidade de Juiz de Fora	com e objetivo de isentá-los de taxa de
naldo Vasconceilos).	 (Projeto de Lei nP 434187, de autoria	consulta de Auxilio i Lista Telef3njca.

do Sr. Deputado Amilcar Padovani).

D

LO
N2 4.503, que autoriza o Estado de

Minas Gerais a contratar empréstimo in-
terno com a Caixa Economica Federal, a-
través do Fundo de Apoio ao Desenvolvi -
mento Social - FAS (Projeto de Resolu-
ção nO 742188, de autoria da Comissão
de Justiça').

N9 4.504, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a contratar emprstimo in-
terno com a Caixa Economica Federal, a-
través do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-
mento Social - FAS (Projeto de Resolu-
ço 765188, de autoria da onissao de
Justiça).

30/6/88:
N9 4.505, que aprova o Termo de Com-

promisso celebrado entre o Governo Fe-
deral, através do Ministrio da Cultu-
ra, e o Governo do Estado de Minas Ge-
rais (Projeto de Resolução nQ 404188,
de autoria da Comissao de Justiça).

NO 4.506, que aprova o Convênio co-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais,
através do Departamento Estadual de Te-
lecomunicações de Minas Gerais - DE-
TEL-MG, e a Pontifkia Universidade Ca-
t6')ica do Minas Gerais (Projeto de Re-
solução nO 649188, de autoria da Comis-
so de Justiça).

NO 4.507188, que aprova o Convênio
celebrado entre o Estado de Minas Ce-
rnis, atraves da Secretaria de Estado
da Cultura, e o 'unicípio de Cacte
(Projeto de Resolução n9 743188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

N9 4.508, que aprova o Convênio ce-
lebrado entre o Estado do Minas Gerais,
através da Secretaria de Estado da Cul -
Lura, e a Fundaçan Universitária Mendes
Pimentel (Projeto de Resolução n
744188, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.509, que aprova o Convênio Ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado da
Cultura, o Instituto Estadual de Patri -
monio Ilistorico e Artístico de Minas
Gerais - IEPIIA-MC, e o Município do
Santa Luzia (Projeto de Reso1uçio n?
785/88, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

NO 4.510, que aprova e Cenvr (e
SFHAN nG 02186, celebrado entre a Se-
cretaria do Patrim5nio histérico e Ar-
tístico Nacional do Ministério eu Cul-
tura - SPIIAN, e a Secretaria de Estado
da Cultura (Projeto de Resolução no
796/88, de autoria da Comissão de Jus-
tiça).

N2 4.511, que aprova os (onvn es
celebrados entre e Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado
da Saúde, e es Punicípies de Tpuiuna,
São Jose do Jacuri, Sardoa e Virgolan-
dia (Projeto de Resolução nQ 808/88, de
autoria da Comissao de Justiça).

NO 4.512, que aprova e Convênio de
Cooperaçao lcnica celebrado entre o
Estado de tinas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado dos Transportes, e e
Município de Uberaba (Projeto de Reso-
lução n9 809/88, de autoria da Comissão
de Justiça').

NP 4.513, que aprova o Convênio ce-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais,
através da Secretaria (lo Estado da Cul -
tura, e a Fundaçao de Desenvolvimento
da Pesquisa - FUNDEP (Projeto de Reso-
lução nQ 810188, de autoria da ComissSo
de Justiça').

NO 4.514, que aprova o Termo Aditivo
nd 1 ao Convnio celebrado entre o Es-

tado de Minas Gerais, através da Secre-
taria cIo Estado da Saúde, e o Munic Tpi o
do São João dei-Rei (Projeto de Resolu-
çao nO 812188, de autoria da Comissao
de Justiça).

No 4.515, que aprova o Coro, rr ¶ o
- celebrado entre a	Fundaçao

Pro-"lerioria, através da Biblioteca Na-
cional, e a Secretaria de Estado da
Cultura, com a intervenienc ia do Diu is-
tcrie da Cultura (Projeto de Resolução
n9 814/88, de autoria ou Comissão de
Justiça).

NU 4.516, que aprova o Conv
ê
nio ce-

lebrado entre o Estado do Pinas Gerais,
através da Secretaria do Estado da Sui-
de, e o Município de Curvelo (Projeto
de Reso1uço n! 815188, autoria cia Co-
missao de Justiça).

NO 4.517, que aprova os Convnios
celebrados entre o Estado de Minas Ge-
ra is, através da Secretaria de Estado
da Saúde, da Secretaria de Estado de O-
Eras Públicas, da Companhia de Desen-
volvimento Urbano do Estado de Minas
Gerais - CODELRB, e do Secretario (te
Estado Fxtraordinrio de Assuntos Muni-
cipais, e os Municípios do António
Dias, Aiuruoca, Andrc1ndia, Arceburgo
e Argirita (Projeto de Reso1uço n
843/88, de autoria da Comissão de Jus-
tiça').

N9 4.518, que a j ror::r o Convnio cc-
lebrado entre o Estado (lo Minas Corais,
através da Secretaria Estado da Sau-
de, e o Muni c ip i o de Conceiçao das Pe-
dras (Projeto de Resoluçao nO 853/88,
de autoria da Comisso de Justiça').

NO 4.519, que atreva o Convênio ce-
lebrado cri trc' o Estado de Minas Gerais,
atravcs cia Secretaria de Estado da (AI-
tira, e o Centro (e Tetorreçen Erpre-
sa-Lscola de Minas Corais - CIEE-MG
(Projeto de Resolução nÇ 854188, de au-
toria da Comissão de Justiça).

NO 4.520,
celebrados entro o Estude de Minas Ge-
rais, atravs da Secretaria de Estude
da Saúde, da Secretaria de Estado de O-
Eras Publicas, da Companhia de Deson-
vol vi nento Urbano do Estado de Minas
Corais - CODEI'RB, e de Secretário	lo
Estado Fxtraerd mano de ..\ssrmntor	'iini -
elpar e, e os Muni e ípios do Jequitai
Juruaia, Lagoa Formosa, Leopoldina
Madre de Deus de Minas Projeto de Re-
solução nl 861188. ((e autoria da Comis-
são de Justiça).

PROPOS 1 CPFS DE LEI [\CAP 1 PIlADAS À SAN-

1/6/88:
NO 10.256, que crie a letra Finan-

ceira do tesouro de Pinas Gerais -
LFT-KC, e ((a outras 1ro\ i(lrrc ias (Pro-
jeto de Lei nÇ 718188, de autoria do
Sr. Governador do Estado).

N9 10.257, que i no ti tiri a Medalha do
15r i te da Preoorvrrçe Arhienta 1 do Es-
tado do Minas Gerais (Projeto de Lei ng
685188, de autoria do Sr. Deputado Ro-
naldo Vasconcelios).

17/6/88:-
NO 10.258, que dá  derroni naçao de

domou Perdi caro a Escola Estadual do li?
grau - do Id a dci cones - da cidade de
So José do Goiabal (Projeto de Lei n9
18187, (lo autoria do Sr. Deputado Men-
des Barros).

NO 10.259, que dá a denominação de
Ant(mnjo Alvos Costa Filho ao trevo da
rodovia MG-238 que liga a cidade de Ca-
choeira da Prata 3 de Maravilhas (Pro-
jeto de Lei n2126/87, de autoria do
Sr. Deputado Sergio Emilio).

NO 10.260, que dá a denominaço de
Prefeito Jose Paulo de Assis a Escola
Estadual de 19 grau de povoado de Ja-
pao, Município de Senhora dos Remédios
(Projeto de Lei n9 132187, de autoria
do Sr. Deputado Jose Bonifcio).

NO 10.261, que declara de utilidade
pública a Associaçao Espírita de Umban-
da e Candombli de Sul de Minas Gerais,
cor sede na cidade de Passos (Projeto
de Lei no 218187, de autoria do Sr. De-
putado Márcio Maia).

- NO 10.262, que declara de utilidade
publica o Instituto Historico e Geográ-
fico de Salinas, cern sede na cidade de
Salinas (Projeto de Lei nO 361187, de
autoria do Sr. Deputado Pric1es Fer-
reira).

NO 10.263, que declara de utilidade
pública a Sociedade Suo Vicente (lo Pau-
lo, corri sede na cidade de Raul Soares
Projeto de Lei n2 368/87, de autoria

da Sra. Deputada Maria Elvira).

- NO 
10.264, que declara de utilidade

1(111)1 ice aentidade Serviço de Ação So-
cial da Igreja do Evangelho Quadrangu-
lar - SASIEQ, com sede na cidade de
Juiz de Fora (Projeto de Lei nO 384187,
cio autoria do Sr. Deputado Amilcar Pa-
dovani(.

NO 10.265, que declara de utilidade
pública a Casa da Amizade de Abaet,
cem sede na cidade do Abaet (Projeto
de Lei nO 389187, de autoria do Sr. De-
putado Jaime Martins'(.

- NO 
10.266, que declara de utilidade

publica a Assoe c(lÇlo lborahense dos Ar-
tcrsc's cr Artistas - AUAA, com sede na
oiidd L"úeraba (Projeto de Lei n
415187, cio autoria do Sr. Deputado An-
derson Adauto).

NO 10.267, cine declara de utilidade
pública a Escola de Samba Mocidade In-
dependente em Cima da Hora, com sede na
cidade de Caratinga (Projeto de Lei nQ
423/87, do autoria do Sr. Deputado Ja-
miii Júnior).

NO 10.768, erre declara do uL iii dado
pr')llicea Assoe iaçae Espírita (Diri sto-
pher Sini tt, corri sede er Belo Horizonte
(Projeto de Lei ng 424187, do autoria
do Sr. Deputado Nelinho Rezende).

NO 10.269, que declara cio utilidade
pública a entidade Movimento Interessa-
do pelos Excepcionais de Cambuquira -
DIIiC, cor sede na cidade de Cambuquira
(Projeto de Lei nQ 429187, de autoria
cio Sr. Deputado Jose Belato).

NO 10.270, que declara cIo utilidade
pública a Escola de Samba Império das
Águas, com 00(0 na cidade de Cambuquira
(Projeto de Lei nO 430187, de autoria
do Sr. Deputado José Belato').

NU 10.271, ( rie declara de utilidade
pública o Instituto Mineiro de Avalia-
çocru- c' Tenro ias cio Engenharia - IMAPE,
com sede na cidade de Belo Horizonte
Projeto de Lei nQ 432/87, de autoria

cio Sr. Deputado Ronaldo Vasconcelios).

N9 10.272, que declara de utilidade
pública a Aesociaçao da Comunidade do
bairro cio Tringrmlo, com sede na cidade-
de Ponte Nova (Projeto de Lei n9

NO 10.273, que declara de utilidade
pública a Associaço Evangélica Benefi-
cente e Educacional da cidade de Conta-
gem - ASEBE, com sede no Bairro Eldora-
do, Nunicipio de Contagem (Projeto de
Lei n? 439187, de autoria cio Sr. Depu-
tado Ademir Lucas).

N2 10.274, que declara de utilidade
pública a Loja Maçenica Uniao de Conta-
gem, com sede na cidade de Contagem
(Projeto de Lei nO 451187, de autoria
do Sr. Deputado Ademir Lucas).

N2 10.275, que declara de utilidade
pública a Associaçao Comunitária do
Bairro Petrolandia - ACBP, com sede na
cidade de Contagem (Projeto de Lei n
488187 ) de autoria (Ia Sra. Deputada Ma-
ria Elvira).

NO 10.276, que declara de utilidade
pública a Fundaçao Cidade dos Meninos -
FUNCIME, com sede na cidade de Caratin-
ga (Projeto de Lei n? 489187, de auto-
ria da Sra. Deputada Maria Elvira).

NO 10.277, que declara de utilidade
pública a entidade Assistência Social
Missionaria Antenette Johnson, com sede
na cidade de Campanha (Projeto de Lei
n2 491187, de autoria (1(3 Sr. Deputado
Jorge Gibram).

N2 10.278, que declara de utilidade
póblica o Centro de Aperfeiçoamento do
Trabalhador - CAT, cc'rn sede na cidade
de Betim (Projeto de Lei nQ 496187, de
autoria (1(3 Sr. Deputado Nilmario Miran-
da).

NO 10.279, que declara de ((ti Ii dade
pública o Grupo Guarani ((e Teatro, com
sede na cidade de Alfenas (Projeto de
Lei n? 500187, de autoria da Sra. Depu-
tada Maria Elvira).

- NO 10.280, que declara de utilidade
publica a Associaçao dos Servidores 1r-
blicos Municipais de Ttuiutahu - ASPLII
cem sede na cidade (lo Ituiutaba (Proje-
to de Lei nH 506187, de autoria do Sr.
Deputado Samir Tannús).

- NO 
10.281, que declara de utilidade

J
ublica a Loja t1açnica Ciência e Vir-
ude nO 908, da cidade de Formiga (Pro-

jeto de Lei n9 507187, ((e autoria do
Sr. Deputado Ninico Resende).

- NO 10.282, que declara de utilidade
publica a Associaçao Casa cio Caminho,
com sede no Bairro Durval de Barros,
Município de Ibirit€ (Projeto de Lei nQ
510/87, de autoria do Sr. Deputado Ro-
naldo Vasconcelios).

21/6/88:
-
NO '10.283, que declara do utilidade

publica a Creche Daleia Tanrius, com se-
de na cidade de Prata (Projeto de Lei
n2 306187, de autoria do Sr. Deputado
Samjr Tannils).

- N2 10.284, que declara de utilidade  

publica a Fnmndaço Hospital Dona Arrelia
Maria de Souza, com sede na cidade de
Gurinhati (Projeto de Lei n9 388187, ii0
autoria do Sr. Deputado Samir Tannús).

- N9 10.285, que declara (lo utilidade
publica o Conselho Particular da Socie-
dade de Suo Vicente de Paulo, coro sede
na cidade de Matozinhos (Projeto de Lei
nQ 407/87, de autoria do Sr. Deputado
Sergio Emilio).

- N2 10.286,_que declara de utilidade
Publica a Unjao Brasileira de Trovado-

REQUERIMENTOS APROVADOS PELO PLENÁRIO

1Q/6/88:
NO 1.539188, de autoria da Sra. De-

putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
t(nio de Estado da Educaço no sentido
de que determinem providencias para a
execuçae de obras de reforma e amplia-
ção da F.F. iatebc em Campo do Meio.

NO 1.540/88, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando ;(J)el(r
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educaçao no sentido
de que determinem providências objeti-
vando a execuço de obras de reforma e
arpliaçao da E. E. Pedra Branca, em
Campo do Meio.

NO 1.541188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretario de Estado da
Educação no sentido de que se crie, cm
cada cidade menor e em cada bairro ou
regio de cidade grande, uma unidade de
ensino destinada exclusivamente a mi-
nistrar educaçao pr-escolar, com ex-
clusividade de matrícula para alunos
cujos pais comprovarem renda máxima
correspondente a cinco salários mínimos
de referncia.

NO 1.542/88, (te antena do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo a esta Casa rio sentido de que se
remeta a todos os constituintes e a to-
dos os líderes partidrios, no Congres-
so Nacional, urna indicaçao para que se-
ja inserido no projeto de Constituiçao
Federal e principio de atualizaçao men-
sal dos proventos e pensoes de aposen-
tadoria, de modo que nenhum aposentado
tenha sons ganhos corroidos pela in fla-
çae.

NO 1.543188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Delfim Ribeiro, formulando apelo
ao Sr. Ministro dos Transportes no sen-
tido de que determine providencias ob-
jetivando a alocaçao de recursos a Su-
perintendncia de Trens Urbanos de Belo
Horizonte, para a retomada das obras do
metro de supenlície.

NO 1.544188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado da Educação no sentido de que
determinem providencias objetivando a
reforma geral do prúdio da E. E. Coro-
nel Idalino, nEo cidade de Salinas.

N9 1.545188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelíno Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
((e Estado da Educação no sentido de que
sejam adotadas providencias visando
criaçao, atraves do Plano de Expanso,
de unia escola de 19 a 89 série no Bair-
ro Maracana, em Salinas.

NO 1.546188, de autoria do Sr. Depu-
tado Márcio Maia, formulando apele ao
Sr. Presidente da Republica no sentido
de que seja revogado o Decreto nO
95.720, que liberou o valor das mensa -
lidades escolares.

NO 1.547188, de armtonia do Sr. Depu-
tado Neiinho Rezende, formulando apelo
ecu Sr. Pres i nb'nte da Tt LEMIG no sentido
de que determine o cadastramento de to-
dos os aparelhos telef6nicos de defi-
cientes visuais e instituiçoes (Inc tra-
balham corri os mesmos, em Minas Gerais,

N9 1.548188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Patrus, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educaçao no sentido
de prestarem a esta Casa as informacoes
que menciona, as quais permitirão cor-
reto dian6stico da situação atual do
ensino publico no Estado.

N2 1.549188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magaihaes Alves, formulando
apelo ao Sr. Presidente da TELEMIC no

sentido da ampliação do serviço telefo-
nico do Município de Itabira.

N2 1.550188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de autorizar a CEMIG a firmar
acordo com as emissoras de radio do Es-
tado, prevendo que os seus gastos com
energia elétrica sejam convertidos em
publicidade.

N! 1.551188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA no sentido de se deter-
minar a implantação de dois poços arte-
sianos nas localidades de Baixa Grande
e Tanque, pertencentes ao Município de
Crio-Mogol.

NO 1.552188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-

rio de Estado da Saúde e Secretario de
Estado de Obras Públicas no sentido de
se determinar a construçao de um hospi-
tal estadual ria cidade de Coração de
Jesus.

N9 1.553188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretú-
rio de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e Presidente do IBDF,
no sentido de se manterem os incentivos
fiscais ao reflorestamento.

NO 1.554188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aO Sr. Presidente da Comisso de Assun-
tos Municipais e Planejamentos Regio-
nais, no sentido de se agilizar a crrrrnnn-
cipaçao do Distrito de Jaítoi, perten-
cente ao Município de Manga.

N9 1.555188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de se sina-
lizar com faixas na pista e placas o
trecho da BR-26? situado entre Betim
Luz.

N9 1.556188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretá-

rio de Estado de Obras Públicas e Dire-
tor-Geral do DER-ME no sentido de que
determinem providências objetivando a
construção de uma ponte sobre o ribei-
rao da Piedade, localizado entre os Mu-
nicípios de Tupaciguara e Monte Alegre
de Pinas e que da acesso 5 COOPROÁI,-
COOl.

N9 1.557188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Ministro da Fazenda e Secretú-
rio Especial de Abastecimento e Preços
do Ministério da Fazenda no sentido de
determinarem providencias para que os
medicamentos portem selo inviolável de
controle de preços, a exemplo dos ci-
garros.

L



LO
NO 1.558188, de autoria do Sr. Depu-

tado Geraldo Rezende, formulando iVulo
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente da Companhia de Saneamento de li -
nas Gerais no sentido de que adotem as
providencias necessárias a perfuraçao
de no coço artesiano no Distrito de
1'crdilandia, Municipio de Santa Vitó-
ria.

NO 1.559188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Agricultura no sen-
tido do no se permitir a privatizaçao
das Centrais de Abastecimento de Minas
Gerais - CEASA.

N! 1.560188. co autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apelo aos Hrs. Governador do Estado o
Prefeito de Belo Horizonte no sentido
de que o Estado e o Município loteiem,
com parcelamento inferior ao estabele-
cido na Lei de liso do Solo, imóveis pú-
blicos de propriedade do Estado o do
Município, vendendo-os a prestaçao que
nao ultrapasse o valor correspondente a
100 do Piso Nacional de Salários, para
aqueles que, comprovadamente, tiverer
renda media mensal inferior a ci eco as-
larios nfnimos de referência.

N? 1.561188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, furmil sido
apelo aca Sra. Governador do Estado e
Prefeito do Belo horizonte para que, a-
través dos 3rg5os proprios, se deser-
valva um programa de construç3o e loca-
çao de casas populares, nas condições
que especifica.

NO 1.562188. de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martíns, formulando
apelo aos Srs. Ministro de Desenvolvi-
manto Urbano e Presidente da Caixa Eco-
nomica Federal no sentido do que se›
criado uni programa do financiamento e
construção de casa própria, obedecendo
as caracterfsLcas que menciona.

NO 1.563188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Fatrus, formulando apelo
aos Srs . Governador do Estado e i i re-
ter-Coral do DER-lEI no sentido de se
agilizar o as fal tanento da estrada que
liga Itabirito a C5rrego do Baçao.

NO 1.564/88. de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apele aos
Srs. Governador do Estado o Secretnio
do Estado do Minas e Energia no sentido
da inclusso dos povoados de Moren-ha de
Baixo e Moremba de Cima, do Município
de Cana Verde, no Plano de Fxparsao pa-
ra Pequenos Povoados, criado pela E°-
ETC.

N9 1.565/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
se adotar previdências objetivando a
encampaç3o pelo Estado da Fundaç3o Cul -
tural do Planalto de Arax3 e no da
criaçao das Faculdades de Direito 2 En-
genharia, Bioquímica, Admnistraçao de
Emp resas o Ciências Cont3beis naquela
e 1 latie

NO 1.566188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido

'
formulando apelo aos

Srs. Governador do Estado o Presidente
da TELEMIG no sentido de que se adotem
provi denci as visando 5 extensão da rede
telef3nica do Bairro de Santo Ant5nio -
Roça Grande, Município de Sabara.

N9 1.567188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Se-
cret3rlo de Estado da Saúde no sentido
de que determinem providências para a

transfarmaç3o do Centro de Saúde de Fa-
tos de Minas na Policlínica Adelie Dias
Maciel, da mesma cidade.

N9 1.568188, de autoria de Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
le i esta Casa no sentido de que se ía-
ça constar dos anais da AssembiSi a Le -
gislativa matérias publicadas pela im-
prensa mineira quando das comemorações
de um ano de Governo do Sr. Newton Car-
doso.

N? 1.569188, de autoria do sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo a esta Casa no sentido de que se fa-
ça constar dos anais da Assemhlia Le-
gislativa a matéria publicada no dia 16
último no jornal "Diário de Com5rcio":
"Aqui estao alguns dos caminhos para
Minas tornar a desenvolver-se".

N2 1.570188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo ao
Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais no sentido de que aquele
Srgao, em contatos cciii a Secretaria Es-
pecial do Meio Ambiente - SEMA, BIRI) e
BNDES, estruture uma linha de financia-
mento, a longo prazo e _j uros baixos,
para as indústrias de neel000 e médio
portes aplicarem na coipra de equipa-
mentos an t ipolui çao

NO 1.571/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido cio
ser autorizada a liberação da verba
destinada 3 construç3o _do terminal ro-
dovi3rio em Una, regias Noroeste deste
Estude.

Ng 1.572188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Secretario
do Estado da Gducaçao no sentido do se
do terminarem oreviciSicias visando 3 re-
forma do prédio da E. E. Dr. Joao Por-
f{rio, cio Salinas.

NO 1.573188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dis, formulando apoio aos
Srs.. Governador do Estado e Secretário
de Estado da Educaçao no sentido de que
deterniinen providencias objetivando a
ampliação da E. E. Elidio Duque, de Sa-
linas, com a construç3o de quatro salas
de aula e dois sanitários.

N9 1.574188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secret3rio
de Estado da Educaçao no sentido de de-
terminarem providencias objetivando a
amp llaçSo da E. E. ievindo Lambert, do
Salinas.

N9 1.575188, de autoria de Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de que sela
providenciado o asfaltamento de troncotronco
rodovi3rio que interliga Nova Serrana
ao Distrito de Boa Vista, numa extensao
de 6 Em.

NO 1.576188, cio autoria do Si-. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
de Estado da Edcicaçao no sentido do
atendimento a solicitação de vários
Funcionários da Secretaria de Estado da
Educação, que, através da Lei Estadual
nO 9.346, de 5/12/86, optaram por per-
tencer ao quadro Permanente do Estado e
que, no presente, desejam retornar 3
sua situaçao anterior.

NQ 2.577188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apele aos
Srs. Constituintes mineiros no sentido
de que apoiem a emenda do Constituinte

Humberto Souto que trata cia anistia dos
débitos ainda pendentes contraídos pe-
los m icroenipres3rjos e pelos pequenos e
inedios produtores rurais de Minas Ge-
rais, localizados no Norte, Nordeste e
Valo do Joqui t inhonha, ate 31/12/87.

N9 1.578188, de autoria do Si-. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo aos
Srs. Gover-nidor do Estado e Presidente
da COPASA para que esta assuma todo o
sistema de abastecimento de agua e sa-
neamento do Distrito de Canabrava, per-
tencente ao Nlonicpio de João Pinheiro.

N9 1.579/88, de autoria do Si-. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo aos
Srs. Governador tio Estado e Secretário
de Estado da Fducaç3o no sentido da
criação de uma Delegacia Regional de
Ensino em Araxi.

N2 1.580188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo ao
Sr. Ministro tia Cultura no sentido de
une se promova o tombamento cio Complexo
Hidrotercnal do Barreiro de Araxi.

N9 1.581188, de autoria tio Si-. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Presidente da República, Ministro
da [rri gaç5o, Ministro da Fazenda e Mi-
nistre do Planejamento, no sentido de
que seja reconsiderada a decisao de se -
promoverem cortes nos recursos j3 pro-
graniados para a construçao de barragens
no Norte deMinas.

ND 1.582188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da I1ILLNTG no sentido de se corrigirem
as deficiencias existentes no serviço
de telefonia da cidade de Montes Cla-
ros.

NO 1.583188, de autoria do Si-. Depu-
lado Milton Cruz, formulando apele aos
Bre. Presidente cia Rep3hlica e Ministro
dos Transportes no sentido de que se
acleteir nedidas objetivando a que os
tistiarlos cc transportes interestaduais
e interijami ripa is, na impossibilidade
de viajarem nos horários marcados, po-
sam utilizar-se de suas passagens para
viajar em outro horário, conforme ocor-
re cem as ocissagens aéreas.

NO 1.584188, de autoria de Sra. De- -
putada Maria Elvira, formulando apela
aos Sra. Governador do Estado e Secre-
tSrio do Fstado da Educaçao no sentido
de que seja viabilizada a execiiçao de
obras de reforma e aapl iaçao da E .E.Ole
gSrie Pereira, em Papagaios.

N2 1.586188, cio autoria da Si-a. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Sr, Governador do Estado e Secre-
t3rio de Estado da Educação no sentido
de que seja viabilizada a execuç3o de
obras de reforma e ampliaçao da Escola
Estadual Diogo de Castro, em Papagaios.

N? 1.587188, de autoria tia Si-a. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Eciucaç3o no sentido
de que seja viabilizada a execução de
obras de reforma o anpl i açao da Escola
Estadual Maria Salom3 Pena, no Bairro
Campo Alegre, em Belo Horizonte.

N2 1.588/88, do auLc'ria do Si-. Depu-
tado Camilo Machado, formulando apelo
ao Sr. Pros 1 deu te cia IELEIITG no sentido
co que se ccLermine a instalação cio um

rele fonico no povoado de Sao Jose
de Barreiro, no 'icinicípio de Ira! do
Minas.

N1.589188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Patrus, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de prestar a esta Casa as informações
que solicita, que permitirão correto
diagn6stico da situaçao atual do Esta-
do, após um ano de administração Newton
Cardoso.

NQ 1.590188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Secretário de Estado da Segu-
rança Pública no sentido da apuração de
violências cometidas contra o jovem Jo-
nas Henrique da Silveira e da adoçao de
medidas enérgicas a fim de que tais fa-
tos vão voltem a ocorrer.

N2 1.591188, de autoria do Si-. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que envie mensagem a esta Casa pro-
pondo doação do terreno localizado no
Distrito Nélson de Sena, Município de
São João Evangelista.

NQ 1.593188, cie autoria do Si-. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação no sentido
de que sejam tomadas providencias obje-
tivando a reforma da Escola Estadual
SSo Luiz, na zona rural do Município de
Machado.

NQ 1.594188, de autoria do Si-. Depu-
tado Rubens Carda, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER no sentido de determi-
narein providências objetivando a cons-
truçao de uni acesso rodoviário da
MG-179 ao Município de Espirito Santo
do Dourado, passando pelo Distrito de
Passa-Quatro.

NQ 1.595/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo ao
Sr. Presidente do Tribunal de Justiça
no sentido de que envide esforços e de-
termine providencias para que a Comarca
deAraxi seja classificada como de em-
tranciu final

NO 1.596/88, de autoria do Si-. Depu-
tado José Duarte, formulando a pelo a
esta Casa no sentido de ser encaminhado
expediente ao Presidente da COPAM, so-
licitando-lhe seja efetuada, por aquele
orgao, uma visita de inspeçae toenica
;s instalações da CAI1IG em Araxi.

NO 1.597188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado,
Secretario de Estado de Assuntos Muni-
cipais e Secretário de Estado de Obras
Publicas no sentido de ser providencia-
da a construç3o de uma ponte sobro o
rio Paraopeba, localizado na regi ao de
Igarapé.

N2 1.598188, de autoria do Si-. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secret3rio de Ciencia,
Tecnologia e Meio Ambiente no sentido
de se tomarem providências que abriguem
a Cia. Cedro Cachoeira, com fabrica de
tecidos em Caetan5polis e Paraopeba, a
mao poluir com descarga de cloro, co-
rantes e outros produtos químicos ()
Corrego do Cedro.

NO 1.599188, de autoria do Sr. Depu-
tado Raul Messias, formulando apelo a
Fundaçao de Serviços de Saude Publica -
Fundação SESP, o 3 Prefeiturg Municipal
de Caet5, no sentido da criação de ser-
viços de saneamento básico no Distrito
de Rancho Novo, Município de Caete.

N2 1.601188, de autoria do Si-. Depu-
tado Jose Relato, formulando apelo ao

Sr. Diretor-Geral do Departamento de
Águas e Energia El5trica - DAE-MG, no
sentido da instalaç5o de um posto tole-
fonico no Distrito de Lourenço Velho,
Município de Itajub, dentre do Progra-
ma do Implantação de Telefonia Rural, a
cargo daquele SrgSo.

NQ 1.602188, de autoria do Si-. Depu-
tado Jose Belato, formulando apelo ao
Sr. Diretor-Geral do DER-MG no sentido
da inclusão das obras de asfaltamento
de trecho rodoviário que liga a cidade
de Itajubé ao Distrito de Lourenço Ve-
lho no Programa de Acessos do Governo
Newton Cardoso.

Ni 1.603188, de autoria do Si-. Depu-
tado Bonif5cio Mouiio, formulando apelo
aos Srs. Ministro dos transportes e Di-
retor do DNER no sentido de que sejam
tomadas providencias visando ao asfal-
tamento da BR-259 nos trechos Governa-
dor Valadares-Vi rgin5pelis e Sabinopo-
lis-Serre, perfazendo umtotal de 150

N2 1.604188. de autoria do Sr. Depu-
tado Ninico Resende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Saúde no sentido tia
construção de novas instalaçoes para a-
brigar o posto de saúde da comunidade
de Albertos, Distrito de Formiga.

NQ 1.605188, de autoria de Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretario de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER-MG no sentido da
criação de uma linha de onibus que li:
gue São Gotarcio, Rio Paranaíba, Arapua
e Patos de Minas.

N2 1.606188, cie autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubínger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Mi -
nistro dos Transportes, Diretor-Geral
co DNER e Chefe do 60 Distrito do DNER,
no sentido de se viabilizar a implanta-
çao cie uma linha de onibus ligando Pa-
tos de Minas 3 cidade de Gei3uia -
Coi/is.

2/6/88:
NO 1.424188, cie autoria do Sr. Depu-

tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
t6rio de Estado de Esportes, Lazer e
Turis:io no sentido de que determinem
providencias adequadas a implantação,
em nosso Estado, de uma política de tu-
rismo moderna, simples, racional e de
baixe custo, sob a denominação de Cam-
ping Tcir de =as Gerais.

N? 1.608/88, de autoria do Si-. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ane-
lo aos Srs. Governador cio Estado e DI -
retor-Geral do DER-MG no sentido de que
sejam tomadas providências visando es-
tender a linha de Snihus que liga Patos
de Minas a Vazante até Guarda-Mor.

N9 1.609188, de autoria do Si-. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado e Di -
retor:Ceral do DER-MG no sentido da
criação de linha de Snibus interligando
as cidades de Patos de Minas e Rambuí.

NÇ 1.610188, de autoria Co Si-. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo ao Sr. Secretário de Estado dos
Transportes no sentido da críaçao de
linha de onibus entre Bonfinopolis e
Armes e a extens5o, até Bonfin5polis,
tia linha que liga atualmente Patos de
Minas a Brasil5ndia.

NÇ! 1.611/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Pinto, formulando apelo

ao Sr. Governador do Estado no sentido
de se determinarem providências com
vistas 5 confecção de uma estátua de
Alberto Santos Duniont para doaçao ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

NO 1.612/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador de Estado e Presidente
da IELEMIG no sentido da instalação de
Postos de Serviço nas localidades que
menciona.

NO 1.613/88, do autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado da Saúde no sentido de que
sejam implantados ambulatorios moveis
na zona rural tia Regiao Norte de Minas
e do Vale do Jequitinhonha.

NO 1.614188, de autoria do Si-. Depu-
tado Hilton Cruz, formulando apelo ao
Sr. Diretor-Geral do DER-MG no sentido
de que a Vila cie Glaucilandia, Municí-
pio de Juramento, seja incluída no per-
curso da linha de onibus nO 1.000, que
liga os Municípios de Montes Claros e
Ttacainbira, no Norte de Minas.

N9 1.615/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Milton cruz, formulando apelo aos
Srs. Presidente da Republica, Ministro
da Providencia Social, Presidente do
INPS e Superintendente do INPS em Minas
Gerais, no sentido de que se estabeleça
uma correção salarial para os Represen-
tantos da Previd5ncia Social - RPS, rd-
rale. urbana.

N2 1.616188, 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
autorizem, com a possível urgência, li-
beração de verba destinada a construção
do terminal rodoviário de Nova Serrana,
neste Estado.

N9 1.617188, de autoria do Si-. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo ai
Sr. Presidente da TELEMIG no sentido da
insLalaçao de telefone comunitário no
Centro de Saúde Vera Cruz, em Montes
Claros,

Nl 1.618188, cie autoria de Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e	Dire-
tor-Geral do DER no sentido de deterini-
narom providencias objetivando o asfal-
tamusnto da rodovia que liga os Municí-
pios de Mentes Claros e Juramento.

N9 1.619188, do autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica, Mi-ni

stros da Fazenda e do Planejamento,
Presidentes do Banco Central e cio Bra-
sil, no sentido da adoção de medidas
que viabilizem o pagamento dos finan-
ciamentos cie custeio agrícola efetuados
em outubro, novembro e dezembro/87, es-
tabelecendo-se o teto do 505 tia varia-
çacu da OTN.

ND 1.620/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG no sentido da instala-
çao de postos te lefonicos nas loca lid
d	

a-
cii de Santa Cruz e Adão Colares, por-

t e ncentusso Município de Botwnirim.

N9 1.621/88, do autoria do Si-. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da GOP\SA no sentido da implanta-
çae do sistema de abastecimento ci 'agita
nos Distritos de Bonança, Campo Redondo
e VendeI andia, do Vunic ípi o de Varze-
landia.



NP 1.622188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da TELEMIG no sentido da instala-
çao de postos telef6nicos nas localida-
des de Brejo do Mutambal, So Vicente o
Campo Alegre, do Nlunictpio do Varzelan-
dia.

N? 1.623188, do autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA no sentido da implanta-
ção do sistema de abastecimento de agua
nos Distritos de Barrocao, Josenopolis
e - Mariancpolis, do Nunicipio de
Grão-I4ogo 1.

NQ 1.624188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador cio Estado, 1h-
nistro cos "ransports e Diretor-000al
do DNER, no sentido da criaçao de uma
linha deonibus ligando Patos de Minas
a Ribeirão Preto-SP.

N2 1.625188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral doDER, no sentido da criação
de linha de onibus ligando Campos Altos
e Santa Rosa da Serra a Patos do Minas.

NO 1.626188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
autorizar o Sr. Secretário de Estado cia
Fazenda a firmar convênio com o Conse-
lho Fazendrio para que se viabilize a
isenção do 1CM na aquisição de veicules
automotores destinados ao serviço de
taxi.

NO 1.628188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado e Presidente
do Tribunal de Justiça no sentido de
que adotem providências para que seja
dispensado aos serventuarios da Justiça
o regime juridico acolhido pelos arti-
gos 50 e seguintes da Proposição de Lei
nO 10.156, derivada do Projeto de Lei
nO 270/87, e com veto parcial, que re-
futou o aludido regime, fruto de emenda
aprovada polo Legislativo.

NO 1.629/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo nos
Srs. Governador cio Estado e Secretario
de Estado da Sado no sentido de adota-
rem as providencias necessárias a ins-
talaçao de um hospital publico em Jai-
ba, a ser mantido pelo Estado, no pre-
dio em que funcionava o hotel desativa-
do da R1hRAli1NAS.

NO 1.630188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da Fundaçno Rural Mineira - Colonizaçao
e Desenvolvimento Agrário, no sentida
de serem atendidas as justas reivindi-
caç6es de colonos residentes em Jaiba.

NO 1.632188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibrain, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da CEMIG no sentido de que adotem as
providências necessárias a inclusao dos
povoados dos Pimentas e dos Maias, do
Municipio de Aguanil, no Plano cie Ex-
pansao da CENhIG.

NO 1.633188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado do Trabalho e Ação Social, no
sentido de ser criada uma diretoria re-
gional daquela Secretaria no Municipio
de Tres Coraçoes.

NO 1.634188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da TELEMTC, rio sentido de que seja ins-
talado o sistema de comunicação, via
DOO, no Municfpio do Itutinga.

NO 1.635188. do autoria do Sr. Depu-
tado Luiz Vicente, formulando apelo aos
Srs. Ministro dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se pro-
ceder ao recapeamento asfaltico da
BR-491, no trecho Areado - Entroncamen-
to Arceburgo - Monte Santo de Minas, do
aproximadamente 104 Ria.

NO 1.636188, cie 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 gua no Distrito de
Glauci lndia, Pertencente se Pari i cipi o
de Juramento.

NO 1.637188, de ,'iutorli 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 do agua nos Distritos que
menciona, pertencestes ao Punicipio de
São João da Ponte.

3/6/88:
NO 1.607188, de autoria do Sr. Depu-

tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretario de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER, no sentido de se
viabilizar, com a possivel urgência,
linha de onibus para transporte de pas-
sageiros, ligando Tiros - Arapua - Ba-
tas de Minas.

NO 1.639/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Ni1mrio Miranda, formulando apelo
a esta Casa no sentido da inserção nos
anais da Assembléia Legislativa de me-
çao de repudio a qualquer tentativa de
prorrogação dos mandatos dos atuais
prefeitos e verc'ndoreç nv1 i-
nal.

NO 1.640188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Secretário de Estado dos Trans-
portes no sentido de se determinarem
estudos que viabilizem a criação de ursa
linha de onibics intorrminicipal ligando
os h'lunicipios de Ipatinga a Ouro Bran-
co.
8/6/88:

NO 1.641188. do autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Presidente da COPASA no sentido
de que se determine o inicio imediato
rias obras do ligaçao do ugua para os
bairros que menciona, eis Pedro Leopol-
do.

NO 1.642188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Secretario de Estado dos
Transportes e Diretor-Geral cio DER, no
sentido de se abrir concorrência publi-
ca para pico sela criada outra linha de
orribus para o Municipio de Ipatinga.

NO 1.643188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Jose Belato, formulando apelo ao
Sr. Secretarie do Estado da Justiça no
sentido da criaçRo de um escrit6rio de
Dofensoria Pública na Comarca de Cambu-
quira.

NO 1.644188, de autoria cio Sr. Depu-
tado José Belato, formulando apelo ao
Sr. Secretá rio de Estado cia Justiça no
sentido da criação de um oscritorio cio
Defensoria Pública na Comarca de Paraj-
sopolís.

NO 1.645188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luiz Vicente, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se pro-
ceder ao recapeamento asfltice da
MG-449, no trecho entroncamento de Ar-
ceburgo - Monto Santo de Minas - BR-491
- Divisa do Estado de São Paulo (Moco-
ca), de aproximadamente 14 km.

NO 1.646188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Pinto, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que sejam realizados estudos com
vistas i reavalizaçao dos processos de
doação de torras da RURALMINAS.

NO 1.647/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Ninico Resende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio de Estado cio Obras Publicas e Pre-
sidente do TPSEMG, no sentido da cons-
truçao de um 2rúdio prúprio para a ins-
taiaçao da agencia desse instituto em
Formiga.

NO 1.648188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que o
trecho da estrada a ser asfaltado, en-
tre a cidade de Januria e o Distrito
de Brejo, seja estendido até o povoado
de Sitio.

NO 1.649188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Secretario
do Estado dos Transportes o Dire-
ter-Geral do DER, no sentido de que se-
jam agilizados os serviços de prolonga-
mento de pista_e pavimentação do campo
de pouso de Joao Pinheiro.

NO 1.650/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja autorizada a inclusão cio trecho de
ligação do Distrito de Canabrava a
MG-408 no Plano de Obras do DER-MG.

NO 1.6511188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da COPASA, rio sentido de que aquela
Companhia nossa assumir os serviços de
distribuição de água da cidade de Tapi-
rai.

NO 1.654188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
ao Sr. Presidente cia COPASA no sentido
do se determinarem estudos que viabili-
sem a construçao de uma captadora de
agua na cachoeira do corrego Ipanema,
no Municipio de Ipatinga.

NO 1.655188, de autoria do Sr. Depu-
tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Sccretrio de Estado da Segu-
rança Pública e Presidente da ÏELEMIG,
no sentido de que seja determinada a
instalaçao de um telefone na Delegacia
do Policia do Conjunto Palmital, no Mu-
nicipio de Santa Luzia.

NO 1.656188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMC, no sen-
tido de que sejam tomadas providencias
com vistasa conscientizaçao dos peque-
nos e microprodutores rurais com rela-
ço 3 necessidade de entrarem em con-
cordata preventiva.

NO 1.658188, de autoria do Sr. Depu-
tado Elmiro Nascimento, formulando ape
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretúrjo de Estado de Assuntos Munici-

pais, no sentido de se determinar, em
regime de urgência, a construção do
três salas de aula na Escola Estadual
Henriqueta Cassiinira de Menezes, de
Carmo do Paranajba.

NO 1.659188, do autoria do Sr. Depu-
tado Saint'Clair Souto, formulando ape-
lo a esta Casa no sentido de que seja
encaminhada ao Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte, ao Presidente do
Senado, ao Presidente da Cmara dos De-
putados e i s Lideranças de todos os
partidos peliticos junto ao Congresso
Nacional, correspondência manifestando
a oposição da Assembléia Legislativa do
Estado da Minas Gerais a toda e qual-
quer iniciativa prorrogacionista dos
mandatos dos atuais prefeitos e verea-
dores eleitos no pleito de 1982.

NO 1.660188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Ministro de Estado da Previ-
dência Social e Secretario de Estado da
Saúde, no sentido de que envidem esfor-
ços e determinem providencias objeti-
vando a reforma da Maternidade Hilda
Brandão, do Hospital da Santa Casa do
Miseric6rcija de Belo Horizonte.

NO 1.661188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Socre-
trio de Estado da Educação, no sentido
de que envidem esforços e determinem
providências objetivando a reforma da
Escola Estadual Afonso Vaz, de Raul
Soares.

NO 1.662188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Secre-
tario de Estado da Educação, no sentido
de que envidem esforços e determinem
providências objetivando seja reformada
e ampliada a Escola Estadual Cel. Jaao
Domingos, cm Raul Soares.

NO 1.663188, do autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Echicaçao, no sentido
do que envidem esforços e determinem
providncias objetivando a reforma da
Escola Estadual Regina Pacis, em Raul
Soares.

NO 1.664188, de autoria da Sra. De-
?utada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador cio Estado e Secre-
tário de Estado cia Educação, no sentido
de que envidem esforços o determinem
providencias objetivando a reforma da
Escola Eirtaciis] Durval Souza Furtado,
em Minduri.

NO 1.665188, Co autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado cia Educação, no sentido
de que envidem esforços e determinem
providencias objetivando a reforma da
Escola Estadual Fernando Mole Viana, em
Minduri.

NO 1.666188, cio autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado da Educação, no sentido
de que seja reformada e ampliada a Es-
cola Estadual Profd Maria da Glúria de
Castro Veado, no Conjunto Cristina, em
Santa Luzia.

NO 1.667188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado cia Educação, no sentido
de que determinem providências objeti-

vando a ampliação da Escola Estadual
ProfO Sina Thbit, no Conjunto Cristi -
na, em Santa Luzia.

NO 1.668188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que envie a esta Casa projeto de lei
que objetive permitir o retorno ao Qua-
dro do Magistcrio dos Servidores das
Delegacias Regionais de Ensino, do or-
gao central da Secretaria de Estado da
Educaçao e dos nucleos do Programa Es-
tadual de Alimentação Escolar, que op-
taram pelo Quadro Permanente.

NO 1.669188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada uma agência do
BERGE na cidade de Santa Cruz do Escal-
vado.

NO 1.670/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada cima agência do
BENGE na cidade de Jequeri.

NO 1.671188, cie autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado rio sentido
de que seja instalada uma agência do
BEMGE na cidade de Urucnia.

NO 1.672/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada uma agência do
BEMGE na cidade de Barra Longa.

NO 1.673188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada uma agencia do
14E'1GE na cidade do Guaraciaba.

NO 1.674188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sonticlo
de cicie seja instalada ursa agência do
BENCE na cidade cio Rio Doce.

NO 1.675/88, do autoria rio Sr. Depu-
tado Domingos tanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada cima agencia do
BEMGE ria cidade de Amparo da Serra.

NO 1.676188, cie autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seja instalada uma agencia do
BEMGE na ciciado de Diogo Vasconceilos.

NO 1.677188, de autoria do Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que seta instalada uma agencia do
BEEGE na cidade de Acaiaca.

NO 1.678188, do autoria cio Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da TELEMIG, no sentido da instalaçao de
um posto telef6nico no povoado de São
Geraldo, Municipio cio Montes Claros.

NO 1.679188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Presidente da Republica e Minis-
tros de Estado da Industria e do Comér-
cio e da Fazenda, no sentido da inclu-
são da área mineira da SUDENE no proje-
te que cria as Zonas do Processamento
de Exportaçao.

NO 1.680188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da COPASA, no sentido de que sejam dli-
tribuicias caixas prú-mol dadas para fos-

ai
sas	população carente do Norte de Mi-
nas e do Valo do Jequitinhonha.

NO 1.682188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo a esta Casa no sentido de Sue seja
encaminhado pedido de informação a Se-
cretaria de Estado dos Transportes, a-
través do Sr. Governador do Estado,
acerca das obras,_ 

já 
autorizadas, de

reforma, ampliação e balizamento da
pista do aeroporto de Poços de Caldas.

NO 1.683/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, formulando apelo ao
Sr. Presidente da EMATER-MG no sentido
da implantação do Programa Pro-Campo
nos Municipios que menciona.

NO 1.684/88, cie autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado o
Sra. Secretária de Estado da Cultura,
no sentido de se inserir a cidade de
Joao Monlevade nas promoç6es culturais
do Estado, bem como incentivar e apoiar
de forma efetiva a construção de um
centro cultural naquela cidade.

NO 1.685188, de autoria do Sr. Depu-
tado Elmiro Nascimento, formulando ape-
lo aos Srs. Presidente da República e
Ministro de Estado da Educação, no sen-
tido de que seja baixado decreto crian-
do a Faculdade do Ciências Administra-
tivas da Fundação Educacional de Patos
de Minas.

NO 1.686188, do autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Educação, no sentido
de que se adotem as providncias neces-
srias para a construção de prdio pr6-
prio para funcionamento da Escola Esta-
dual Santa Rosa, em Iturama.

NO 1.687188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Coral cio DNER no sentido
de que sejam tomadas urgentes providn-
cias para o imediato oncascalhamento da
Rodovia MG-497, no trecho compreendido
entre Campina Verde e Iturama.

NO 1.688188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando anelo a
esta Casa no sentido da formulação ao
colendo Congresso Nacional e a egregia
Assembléia Nacional Constituinte, na

pessoa de seu insigne Presidente, Depu-
tado Ulisses Guimarães, de rnoçao de en-
dosso manutenção da legislação vigen-
te que assegura a realizaço de dei-
çes municipais neste ano, confirmando
a expectativa popular do se realizarem,
em 15 de novembro prúximo, as eloiçoes
de prefeitos e vereadores.

NO 1.689188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Rosa, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado, Sccretrio
de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER 2 no sentido de que
adotem as Crovidenc ias necessarias para
a construção de trecho de estrada, numa
extensao de 32 Mm, ligando o Município
cio Brasúpolis, no Sul de Minas, a divi-
sa de São Paulo, no Muncicipio de (lampos
do Jordao, passando pelo Distrito de
Luminosa -NO.

NO 1.690188, de autoria do Sr Depu-
tado Milton Salies, Formulando apela ao
Sr. Diretor-Gerai do DER no sentido de

que determine providências objetivando
o envio de máquinas para o patrolamento
das estradas vicinais do Municipio de
Carmo da Mata.

NO 1.691188 3 de autoria do Sr. 1)epu-
tado Luis Cainbogi, formulando apol oaos



Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
minarem providencias objetivando o as-
faltamento da ligação no pavimentada
entre os Municipios de Comercinho e Me-

dia.

N2 1.692188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja construida uma estrada entre Carmo
de Minas e Freitas.

NQ 1.693188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e lute-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja asfaltada a estrada que liga Cruel-
lndia a Piedade dos Gerais.

N2 1.694188 5 de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-

tario de Estado da Educação, no sentido
da construçao do prédio da Escola Esta-
dual Altina de Paulo Guimaraes - Vila
Mariana, em Paracatu.

N2 1.695188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele
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 execução das
obras de construçao de um predio pro-
prio para a Escola Estadual Simão da
Costa Campos, localizada no Distrito de
Lontra, pertencente ao Município de São
João da Ponte.

NO 1.696188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apele
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 execução das
obras de reforma e ampliação da Escola
Estadual Ant6nio Soares de S, no Muni-
cipio de Bocaiúva, conforme a Resoluçao
nO 5.706, de 3/10/85.

N9 1.697188, 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 au-
torizar a ampliaçao da estrada de Botu-
mirim ate o rio Jequitinhonha, passando
pelo Distrito de Santa Rosa.

NO 1.698188, 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 sentido da ir-
plantaçao de linha de 6nibus li gardo
Patos de Minas, So Gonçalo do Abaet o

Três Marias.

NO 1.699/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-

cretario de Estado de Esportes, Lazer e

Turismo, no sentido de que se proceda a
iluminação, através do Programa de In-
centivo ao Futebol Amador, dos estádios
que menciona, loca 1 zados rui Patos de
Minas.

NO 1.700188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, no sentido de que detarminem
providências visnado A iluminação do
Estádio do Santa Cruz Esporte Clube, em

Lagoa Formosa, através de Programo do
Incentivo ao Futebol Amador.

NO 1.701188, de autoria cIo Sr. Depu-
tado Bernardo Rubi nger, formulando ape -

lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado de Esportes, lazer e
Turismo, no sentido de serem determina-
das providencias visando 3 iluminação
do Estádio da Associação Atlutica Ri-
rense, da cidade de Tiros, atrav6s do
Programa de Incentivo ao Futebol Ama-
dor.

NO 1.702188, do autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, no sentido de que sejam toma-
das providencias visando a iluminação
Ou Estdio cio Clube Atlético ParanaTbcu,
em Carmo do Paranaiba, atravs do Pro-
grama de Incentivo ao Futebol Amador.

NO 1.703188, do autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubi nger, lormu 1 ardo age -
lo aos Srs. Governador do Estado o Se-
cretário do Estado de Espertos, Lazer e
Turismo, no sentido de que providenciem
a iluminação do Estádio de Andorinha
Esporte Clube, em Presidente 01egrio,
através do Programa de lncontivo ao Fu-
tebol Amador.

NO 1.304188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretrio de Estado de Obras Publicas,
no sentido de que sejam tomadas provi-
dncias visando a construçao de unia
ponte sobre o c5rrego Extrema, na es-
trada municipal que liga Bom Sucesso de
Patos a Suo Gonçalo do Abactu, na divi-
sa dos Muni cTpi os do Fatos de Minas e
Sao Gonçalo do Abaet, através cIo Pro-
grama de Pontes.

N° 1.705188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Se-
creturio de Estado dos Transportes, Di-
retor-Geral do DNER. Diretor-Geral de
DER-MG e Chefe do 60 DRF-DNER, no sen-
tido de se incluir o subtrecho da
IIR-154, compreendido entre Patos de Mi-
nas e a BR-26?, no plano prioritarlo de
obras a serem restauradas -

NO 1.706188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
creturio de Estado de Obras Publicas,
no sentido de que seja incluida, no
Programa de Pontes, da Secretaria de 0-
bras, a couistruço de unia ponte sobre o
corregu u do Onça, ligando o Municipio do
São Gonçalo do Ahaet a localidade de
Corte.

NO 1.707188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando apo-
]a aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado de Obras Públicas,
no sentido de que adotem as providen-
cias necessárias objetivando a constru-
çae de uma ponte sobre o rio Arcado,
ligando os Distritos de Chumbe e Pin-

daTha, no Municipio de Patos de Minas.

13/6/88:
NO 1.708188, do autoria do Sr. Depu-

tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
ereturie do Estado da Fazenda no senti-
do da instalaçao de uma pagadoria esta-

dual em Poços de Caldas.

NO 1.709188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e

Secretário de Estado da Educação, no
sentido do restabelecimento dos recur-
sos e merenda escolar, que foram corta-
dos, para o Centro Integrado do Atendi -
monto ao Menor, em Trs Marias.

NO 1.710/88, de autoria de Sr. Depu-

tado João Bosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretário do Estado da
Saúde no sentido de que sejam adotadas
providências objetivando ser firmado
convenio entre aquela Secretaria e o
Hospital Santa ferezinha » do Mateus Le-
me.

NO 1.711188, de autoria de Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretário de Estado da Educação, no
sentido de que adotem providências ob-
jetivando a normalização da situação de
calamidade das escolas estaduais, de-
corrente do Decreto nO 27.868/88.

NO 1.712188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Diretor-Geral do DER no
sentido da censtruçao de redutor de ve-
locidade no km 29 da MG-050.

NO 1.713188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaíra, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tariode Estado da Saúde, no sentido da
criação de poste do saúde no Municipio
de Nanuque.

NO 1.714188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da COPASA, no sentido da implan-
tação do sistema de abastecimento de
Agua em Vilas Pereira e Gabriel Passes,
em Nanuque.

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 re-
considerem a decisão de mandar deati -
var o (2clgio Militar de Belo Horizon-
te.

NO 1.716188, de autoria do Sr. Depu-
tado Clubcr Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Presidente da COPASA, Diretor
ria CODEVASF e Superintendente da SUDE-
NE, no sonnido de que determinem previ-
dências ol)etivandO a soluçao do pro-
iulema de agua potável da cidade do Mon-
te Azul.

NO 1.717188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio,	formulando
apelo ao Sr. Diretor-Geral do DER no
sentido do asfaltamento da estrada que
liga a cidade de Palma a divisa do Es-
tado (1(1 Rio de Janeiro.

NO 1.718188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
da iuucplantaçao do uni P61e Carboquimico
no lluucicipie do Uberlandia.

NO 1.719188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
da concessão dos beneficios da Lei Fe-
deral nO 7.418, de 16 de dezembro de
1085, aos servidores pGbl ices esta-
duais.

NO 1.720188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda
no sentido da incorporação da correço
monetária a quaisquer ressarcimentos e
devoluçan de taxas de 6rgaos publicas a
contribuint -s fisicos ou juridicos.

NO 1.721188, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
ao Sr. Secretário de Escado da Educação
no sentido da regularização imediata da
Lei nO 9.381, de 18112186, e dos Decre-
tos Estaduais nOs 26.515, de 1311187, e
27.868, de 1211188, que estabelecem a

quantidade, a manutenção e a complemen-
taço, respectivamente, do Quadro do
Pessoal das Unidades Escolares.

NO 1.722188, de autoria do Sr. Depu-
tado Nelinho Rezende, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado para que
determine estudos objetivando a refor-
mulação da Secretaria de Estado de Es-
portes, Lazer e Turismo, no sentido de
que se separem as atividades do despor-
te mineiro que nela atualmente são de-
senvolvidas.

NO 1.723188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, no sentido de que adotem pro-
vidncias objetivando a iluminação do
estádio ouro Verde Esporte Clube, de
Arapuá.

NO 1.724188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado, Mi-
nistro dos Transportes, Diretor-Geral
do DER e Chefe do 60 DRF-DNER, no sen-
tido da inclusão da BR-365 no plano
prioritario de obras a serem restaura-
das.

NO 1.725188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica, Pre-
sidente rio BNDES e à Comissão Intermi-
nisterial de Privatizaçao de Estatais -
CIPE, no sentido da participação dos
trabalhadores no processo de privatiza-
çao da USIMEC e permanencia desta em-
presa em Ilpatinga.

NO 1.726188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Pedro Gustin, formulando ape-
lo ao Sr. Ministro dos Transportes no
sentido da inclusão da cidade de Uber-
lndia no projeto de construção cia fer-
rovia Leste-Oeste.

NO 1.727188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sérgio Emilio, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Educação no
sentido de modificar o artigo 50 da 10
Instrução Normativa - nO 01/88-MG, de

19/3/88.

NO 1.728188, de autoria do Sr. Depu-
tado Delfim Ribeiro, formulando apelo
jo Sr. Presidente do Conselho Estadual
da Educaçao no sentido de impedir a
construção da nova sede da Escola Esta-
dual Cel. Ribeiro rios Reis na área de
esportes pertencente A Escola Estadual
Capitão Ovidio Lima, de Pirapetinga.

NO 1.729188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Patrus, formulando apelo
aos Srs. Ministro dos Transportes e Di-
retor-Geral do DNER, no sentido da con-
tinuação das obras na RR-040, no trecho
compreendido entre Ressaquinha e Santos
Dumont.

NO 1.730188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de adota-
rem providencias para o recapeamento da
Rodovia BR-491, no trecho que liga os
Municiios de Alfenas e Varginha, numa
extensao de aproximadamente 70 km.

NO 1.731188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
iam tomadas medidas visando a constru-
ção de um abrigo para os usuários da
Rodovia MG-167, que liga Três Corações
a Cambuquira, no povoado de Taquaral,
Municipio de Três Corações.

NO 1.732188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que autorize a construção de uma ponte
sobre o c6rrego da Pedra, na estrada
que liga Almenara a Salto da Divisa.

NO 1.733188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
cicie autorize a construção de uma ponte
sobre o c5rrego Rubim, na estrada que
liga Alnuenara a Salto da Divisa.

NO 1.734/88, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentiria de
que autorize a construço de uma ponte
sobre o c6rrego Veado, na estrada que
liga Almenara a Salto da Divisa.

NO 1.735188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador de Estado no sentido de
que autorize a construçao de uma ponte
sobre o c6rrego do Jacinto, na estrada
que liga Almenara a Salte da Divisa.

NO 1.736188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Ferraz, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que autorize a construção de unia ponte
sobre o c6rrego do Enxadão, na estrada
que liga Almenara a Salto da Divisa.

NO 1.737188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo a direçao ria Caixa Economica Fe-
deral no sentido de se conceder o fi-
nanciamento integral de im6veis aos
ex-combatentes, de forma a atender os
atuais critérios exigidos.

NO 1.738188, 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 instalado um posto de policia rodo-
viria no trecho compreendido entre
ljherlandia e a divisa de Goiás, mias
proximidades do trevo de Araguari.

NO 1.739188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado o Presi-
dente da COPASA, no sentido de determi-
narem providencias visando a perfuraçao
de um poço artesiano em Perdilandia,
Distrito de Santa Vitória.

NO 1.740188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Ministro da Previdência e As-
sistncia Social e Superintendente do
Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência Social -
TAPAS, no sentido de se conceder anis-
tia geral us microempresas pelos dbi-
tos contraidos junto àquele 6rgo em
poriodo anterior ao da vigência da Lei

nO 9.065/85.

NO 1.741188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Presidente da Republica e Mi-
nistro da Providencia e Assistência So-
cial, no sentido de determinarem as
providências necessurias para que se
proceda ao reexame do beneficio conce-
dido às microempresas no campo previ-
dencirrio, e sua eventual reduçao, na
forma do que dispõe a Lei nO 7.256, de
?7/31/84.

NO 1.742188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Domingos L.anna, formulando apelo
ao Sr. Governador rio Estado para que
soja firmado convênio entre o Estado de
Minas Gerais, através da Secretaria cio
Estado da Sa/ide » e a Prefeitura Munici-
pal do Ponte Nova, visando ao abasteci-

monto de água no Distrito de Rosário do
Pontal.

NO 1.743188, de autoria rio Sr. Depu-
tado Domingos Lanna, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentiria
de que seja firmado convênio entre o
Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e a Pre-
feitura Municipal de Ponte Nova, cosi e
objetivo de melhorar o serviço de abas-
tecimento de água no Distrito de Orat6-
rios.

NO 1.744188, de autoria do Sr. Depu-
tado Elmiro Nascimento, formulando alic-
io aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no senti do de que
determinem providências objetivando o
recapeanlento das Rodovias MGs 730 e
187, no trecho compreendido entre as
BR5 165 e 262.

NO 1.745188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Belato, formulando apelo ao
Sr. Governador cio Estado no sentido de
que determine urgentes estudos com vis-
tas à dostinaço de um terreno, nesta
Capital, 5 Associação Beneficente rios
Membros das Igrejas Evangélicas   Assem-
bl6ia de Deus, onde seráconstruida a
sua sede pr6pria.

16/6/88:
NO 1.627188, do autoria do Sr. Depu-

tado José Duarte, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que solicite ao Sr. Governador rio Esta-
do de Se Paulo autorizar o Secretario
da Fazenda de Sao Paulo aviabilizar a
isenção do 1CM na aquisição   cio veiculos
automotores destinados ao serviço de
táxi.

NO 1.746188, de autoria dos Srs. De-
putados Joao Pinto Ribeiro, Serafim Co-
dinho, Carlos Pereira, Jose Laviola,
Aloisio Garcia, Ferraz Caldas, Ronaldo
Vasconcellos, Armando Costa, Bernardo
Rubinger, Jose Renato, Bonifucio Meu-
ruo, Ninico Resende, Geraldo Rezende,
Kemil Kumaira, Saint'ClairSouto, Maria
Elvira, Luis Gambogi, Jose Maria Cha-
ves, Paulo Pettersen, Felipe Neri e
Paulo Pereira, formulando apele a esta
Casa no sentido de serem feitas gestões
junto ao Sr. Governador do Estado para
que interceda junto ao Presidente do
Banco Central do Brasil visando a rea-
lizaçao do terceiro leilão para conver-
sae ria divida externa brasileira em in-
vestimentos, cm Belo Horizonte.

NO 1.747188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo aos
Srs. Presidente da República e Ministro
cia Fazenda, no sentido de determinarem
providencias objetivando uni estudo so-
bre a reviso das normas disciplinado-
rãs dos encargos monetários dos couutra-
tos de financiamento celebrados entre
os produtores rurais de Minas Gerais e
as instituições financeiras pmihl icas o
particulares.

NO 1.748188, cie autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape -
lo aos Srs. Governador do Estado e Di -
reter-Geral rIr DER, no sentido de que
no tmcciue da 00-459 que liga o Bairrc
Parque dos P1 ruicr ires no trevo do Carro-
tão, em Poços de Caldas, sejam feitas
obras rio cuccnt doente c lama as falt 1 ca

NO 1.749188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-lo 

aos S=. Coce rucadior cio Estado e 1)1 -
te ter-Geral cio DEll, no sentido de
determinem providencias visando ao as-
faltamento de acosso que liga Santa Ri-
ta de Caldas ao deu 4 da BR-450.
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N2 1.750188, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado, SecreL-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que
adotem providencias para a consLruçao
de uma pontos obre o rio Paracatu, na
Rodovia MG-161 que liga os Municpios
de Buritizeiros e Sua Rnn'ao, neste Es-
tado.

N° 1.751188, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, ter eiI ando apelo
aoc; Srs. Uevartiadc,r cio Estado, Secreta-
rio de Estado dos Transportes, Secreta-
rio de Estado de Assuntos Municipais e
Diretor-Geral do DER, no sentido de ccc
pavimentar o trecho da estrada que liga
Brasilia do Minas a Sao Romue, passando
por Laaf , nuca, oxtensao do oL ler.

NP 1.752188, da autoria de Sr. Depu-
tado João Rosco Martins, formulando
apoio ao IEPi1A-MC no soa tido do ser
provi denc iada a rostauraçan da Igreja
Santo Anteato de Giacira, 2oenlizada no
Município cio Ouro Preto.

N9 1.753188, do autoria do Sr. Depu-
tado Joao Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretário de Estado de
Cincias, tecnologia e Meio Ambiento no
sentido de que se crie um grupo de tra-
balho o um plano para recuperação ime-
diata dc, rio São Francisco.

N9 1.754188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Secretário de Estado da Segu-
rança Publica, reiterando as denuncias
contidas no Requerimento de nE 940, de
23/9/87, no sentido de que os depoimen-
tos dos evolvidos no caso das vinlen-
cias cometidas contra posseiros da Fa -
zenda Ren fica, Distrito de São Domin-
gos, iiunicfpio de Santo Antonio do
Aventureiro, sejam feitos na presença
dos advogados do Sindicato o da Bancada
do Partido dos Trabalhadores.

NO 1.755188, do autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo ao
Sr. Governador dc, Estado no sentido de
determinar providncias quanto ao envio
a esta Casa de mensagem contendo prole-
te de lei visando suprimir o item IV do
artigo 20 da Lei nO 9.381, de 18/12/86.

N9 1.756188, de autoria da Sr. Depu-
tado Luis Gainbogi, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que envie a esta Casa projeto de lei a-
crescentando ao artigo 45 da Lei nD
7.109, do 13/lO/77, o parágrafo que
menciona.

NO 1.758188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
ter-Gerat cio DER, no sentido do se re-
cuperar, por meio de encciscalhamento, a
estrada que liga a BR-122 ao rio Verde
Grande, no Município de Capitão Eneas.

NP 1.759/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado no sentido
do que determine providencias objeti-
vando a instalaço de rede e1trica no
povoado do Cabra, no Muni r'pio de Cris-
talia.

NO 1.763188, do autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado, Secretario
de Estado de Agricultura, Pecuria e
Abastecimento e Secretario de Estado de
Obras Públicas, no sentido de se viabi -
lizar a construçao de barragem no vale
do rio Verde Grande, no Municrpie de
Montes Claros.

NO 1.764/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, Formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se via-
bilizar a construção cia Estrada da Pro-
duço, ligando Montes Claros ao Jiatri-
te de Jarba.

NO 1.765188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se re-
cuperar, por meio de encascalhamento, a
estrada que liga o 'lunicfpiode Varze-
landia ao Distrito de Verdelandia.

NO 1.766/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se re-
cuperar, por meio de encascalhamento, a
estrada que liga os Nunicrpios de
Grao-Mogol e Virgem da lapa.

NO 1.767188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
ter:Coral do DER, no sentido da encam-
paçae pelo DER da estrada que liga o
Municrpio do Espinosa ao Distrito (te
Matias Cardoso, passando pelo Distrito
de Cedo Bravo.

NO 1.768188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Belato, formulando apele aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
ter-Geral do DER, no sentido de que se-
jam tomadas cedidas visando a constru-
ço de um trevo na Rodovia BR-765, na
entrada para o Município de Nepomuceno.

NO 1.771188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Gibram, formulando apelo aos
Srs. Governador de Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
ja providenciada a pavimentação asfal -
tica do trecho que liga Tres Coraçoes
ao Sanat6rio Santa F, numa extensao de
4 km, passando em frente ao arrasem da
CASM'iG.

NO 1.773188, de auaeria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvcio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral do DER, no sentido de em-
preenderem esforços visando ao asfalta-
mente de trecho de estrada que liga
Monte Verde, pertencente ao Município
do Juiz de Fora, a Fortaleza, Município
de Belmiro Braga, numa extensao de 10
kn.

NO 1.775188, de autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, formulando apoio
aos Srs. Governador do Estado e ?resi -
dente da TFLEuIIG, no sentido de que se-
]a instalado cc sistema do comunicaçao
DOD no Niunicfpio de São Roinao.

NO 1.776188, do autoria do Sr. Depu-
tado Armando Costa, no sentido de que
se empreenda gestão junto aos Srs. Pre-
sidente da República, Ministro do Inte-
rior e Superintendente da SODENE obje-
tivando incluir o Município de São R»-
mão na área mineira da SUDENE.

NO 1.778188, cio autoria do Sr. Depu-
tado João Rosco Martíns, formulando
apelo aos Srs. Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte, Ministre das Mi -
ias e Energia, Governador do Estado de
Minas Gerais, Presidente do Conselho
Nacional do Petr6leo, Prefeito Munici-
pal do Belo Horizonte e Presidente do
Sindicato de Empresas de Transportes
Coletivos, para que providenciem medi-
das visando ao barateamento cio preço
das passagens de transporto coletivo.

NO 1.779188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo

aos Srs. Presidente da República o Mi-
nistre de Estado da Educação, no senti-
do de que se l a determinado e repasse
imediato da QUESE - Quota Estadual de
Salario-Fducaçao, para o Estado do Mi -
icas Gerais.

NO 1.781188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves, formulando
apelo ao Sr. Secretarie do Estado da
Educaçao no sentido de se determinar _o
imediato inicie das obras de construção
do predio cia Escola Estadual Profd Mar-
ciana Nagalhaes, no Bairro Gabiroba, em
ltabira, conforme já havia solicitado
atreves do Re q uerimento nO 814/87, a-
presortado em 26/8/87.

NO 1.782/88, de autoria de Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alves  formulando
apelo ccc, Sr. Presidente e a Sra. Supe-
rintendente Estadual da Legiao Brasi-
leira de Assistncia, nu sentido de se
proceder a instalaçao de eia posto da
LBA no Municpie de Itabira.

NO 1.783188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Artnio Genaro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio do Estado da Educação e Secretario
de Estado de Obras Públicas, no sentido
cio que adotem as providncias necessa-
rias a execução de reformas de banhei-
ro, reparos na rede eltrica e constru-
çao de mais 2 salas de aula na Escola
Estadual Felisberto Alves Carrilo, de
Llberlandja.

NO 1.784188, de autoria de Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
nos Srs. Governador do Estado o Secre-
tário de Estado cio Espertos, lazer e
Turismo, nu sentido do que se determi-
nem providencias para a iluminaçao da
quadra do Centro de Saúde do tfherin-
dia.

NO 1.786188, do autoria de Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apoio aos
Srs. Ministro cio Estado das Cc,munica-
çues, Governador do Estadc, e Presidente
eia 'ELEMIG, no sentido de ser verifica -
da a possibilidade do instalação de um
terminal telef6nico (P8) na localidade
de RURALMINAS 1  , no Município cio Joao
Pinheiro.

NO 1.787188, cio autoria do Sr. Depu- -
tado José Renato, formulando apelo aos
Srs. Ministro de Estado das Comunica-
çoes, Governador do Estado e Presidente
Ca IFiEMIG, no sentido de ser verifica-
da a possibilidade da instalação cio uni
terminal telef6nico (P5) na localidade
cio Brejo eu na comunidade de Santa Ma-
ria, no Município de Lassance.

NO 1.788/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Ministro de Estado das Comunica-
ç6es, Governador do Estado e Presidente
da TELEMIG, no sentido de ser verifica-
da a possibilidade da instalação de um
terminal telefonico (PS) na localidade
de RURALM1NAS 1, no Município do João
Pinheiro.

NO 1.789188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Ministre de Estado das Conunica-
çoes, Governador do Estado e Presidente
da TELEMIG, no sentido de ser verifica-
da a possibilidade da instalação de um
terminal telof5nj co (PS) no Distrito de
Barjao, no Município cio São Gonçalo do
Abaet.

NO 1.790188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Ministrei cio Estado das Comunica-
ções, Governador de Estado e Presidente

da TELEMIG, no sentido de ser verifica-
da a possibilidade de instaiaçao de um
terminal telefonico (P5) na localidade
de Caatinga, no Município de J00 P1-
nhe1ro.

NO 1.791188, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apoio
aos Srs. Gvoernador do Estado o Secre-
trio de Saúde, no sentido da constru-
ço de uni posto de saúde na cidade de
Vila Matias.

NO 1.792/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Soei-e-
trio de Estado da Saúde, no sentido da
construçao de um novo posto de sccde na
cidade de São Geraldo da Piedade.

NO 1.794/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
ao Sr. Presidente da COPASA no sentido
de que seja assinado Convênio de con-
cessao aquela Companhia dos serviços
urbanos de esgotos sanitrios da cidade
de Iturama, no Triangulo Mineiro.

NO 1.795/88, de autoria cio Sr. Depu-
tado Paulo Fernando, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Saudei no sentido de
que sejam tomadas providencias objeti-
vando a reforma e arniiaçao do posto ele
saúde da cidade de São João do Oriente,
implantando-se nessa unidade o serviço
odontcl5gico.

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 exame juri-
dico da possibilidade de concessão de
concordata aos produtores rurais atra-
vs da apresentação do proposição ao
Congresso Nacional.

NO 1.797188, 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 providencias para a abertu-
ra e asfaltarnento do trecho de 30 km,
que liga Grupiara Barragem de Embor-
caçao.

NO 1.798188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador cio Estado no
sentido de se ordenarem providências
com vistas i instalaço do dois poços
artesianos na cidade. de Tabuleiro.

NO 1.799188, ele autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião 11e1vcio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido da 1 iberaçao de recursos finan-
ceiros para construção de 100 casas po-
pulares no Município de Tabuleiro.

NO 1.800188, do autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de se autorizar a liheraçao de
recursos para a construção de três pon-
tes em concreto nos povoados da cidade
de Tabuleiro, denominados Acácio, Igre-
jinha e Ribeirão do Santana.

NO 1.801188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado o Di-
retor-Geral do DER, no sentido de que
determinem providencias visando ao as-
faltaniento do trecho de aproximadamente
8 tem, que liga a BR-459, no Municipio
de Poços de Caldas, ao Distrito de San-
tana de Caldas, no MunicTpio de Caldas.

NO 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
onibus saindo do Conjunto Palmital e
passando pelo Conjunto Cristina e pelo
Centro do Distrito de São Benedito, com
destino ao Distrito Industrial de Santa
Luz ia.

20/6/88:
NO 1.803188, de autoria do Sr. Depu-

tado Dirceu Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario cio Estada da Fazenda, no sentido
de que determinem providencias objeti-
vando seja enviado um projete de lei a
esta Casa alterando a legislação refe-
rente ao Imposto sobre a Propriedade do
Veículos Automotores, de modo a pormi -
tir a compensaçao de credito tributário
ou a redução de aliquota referente ao
tributo mencionado às empresas que em-
pregarem menores carentes na faixa etá-
ria de 12 a 18 anos, subsidiando-se,
também, o custeio do seus estudos.

NO 1.804188, de autoria do Sr. Depu-
tado Luis Gambogi, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretário
do Estado do irabalho e Açao Social, no
sentido de ser criado naquela Secreta-
ria um cadastro dos servidores públicos
estaduais, elas aciministraçoos direta e
indireta, com as finalidades que men-
ciona.

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

NO 1.806188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sérgio Emilio, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado da Educação, no sentido
de determinarem providencias objetivan-
do a alteração da jurisdição da 230 De-
legacia Regional de Ensino, sediada em
Sete Lagoas, e a criaçao e implantação
do uma DRE em Corvelo.

NO 1.807188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretário de Estado da Justiça, no
sentido de se reverem imediatamente os
vencimentos dos Oficiais _de Justiça,
fixando-se-lhes remuneraçao condigna
com as importantes funçoes que desempe-
nham.

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

NO 1.809188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jairo Magalhães Alvos, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretário de Estado da Educação, no
sentido de que determinem as_ providen-
cias necessárias à restauraÇaO do pre-
dio da Escola Estadual Madre Maria de
Jesus, localizada em Itabira.

NO 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 tornadas medidas visando a abertura
e asfaltamento do trecho que liga Caná-
polis a Capincpolis.

NO 1.811188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido ele que so-
ja autorizado o asfaltamento cia estrada
que liga Comendador Gc,nos à Campina
Verde.

NO 1.812188, do 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 providências para o asfalta-
monto da estrada que liga Campo Florido
a Pirajuba o Planura.

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

NO 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 egrega
Assembláia Legislativa, objetivando a
estadualizaçao da Faculdade de Filose-
fia, Ciências e Letras de Carangola,
com sede no Municipio de Carangola.

NO 1.816188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Sailes, formulando apelo ao
Si-. Diretor-Geral do DER no sentido da
Abertura do concorrencia publica para
implantação de linha regular de onibus
Belo Horizonte - Campinas-SP.

NO 1.818/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado da Educação, no sentido ele
que encaminhem a esta Casa mensagem na-
peando projeto de lei que introduza
dispositivo na Lei nO 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, visando permitir o
retorno ao Quadro do Magistério dos
servidores das_Delegacias Regionais de
Ensino, do árgao central da Secretaria
de Estado da Educação ou dos núcleos do
Programa Estadual de Alimentação Esco-
lar, que tenham optado polo Quadre Per-
manente.

NO 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
cio se ampliar o quadro de horários dos
ánibus que servem a linha Belo Horizon-
te/Esmeraldas/Belo Horizonte, acrescen-
tando-se horários noturnos até as 22
horas o partidas diárias a partir das 5
horas da manha.

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

NO 1.822188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando alce-
lo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TELEMIG, no sentido do serem
tomadas providências objetivando a ins-
talaçao de um posto telefonico na loca-
lidade de Bom Jardim, Município de São
Pedro da Llniao, dentro do Programa cio
Implantaçao da Telefonia Rural.

NO 1.823188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se -
cretario do Estado da Educaçao, no sen-
tido da renovação cio Convênio firmado
entre o Estado de Minas Gerais, por in-



termúdio daquela Secretaria, e a Funda-
ção de Assis Lene ia ao Menor, do Poços
de Caldas, para assistencia ao menor
abandonado e mel hori a cio ensine do 1
grau na Escola Pra fias i ona 1 Doo Hocco
daquela cidade.

N9 1.824/88, cio aucora do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, Íorr.ulando ape-
lo aos Srs . (ave coador co Estado e 1h -
rctor-(cral do OEA-MG, no sentido d,
que seja asfaltado o trecho da estrada
que liga holelho a Parreiral

NQ 1.825188, do autoria da Sr. Depu-
tado Jaime Martins, formulando apelo
aos Srs. Governador co Estado e Secre-
túrto cio Es Lado da Saúde, no sentido da
destinciçao de uma arbulancia para a
Fundaçoo Hospitalar São Jose, de Nova
Serrana.

Ng 1.826/88, do autoria do Sr. Depu-
tado Keini 1 Kuniaira, formulando ano
aos Srs. Governador do Estado e Presi -
dente do BEMGE, no sentido de que seja
instalada urna agencia daquele Banco, cio
'iunicfpio de lJmburatiba.

P49 1.827/88 5 de autoria cio Sr. Depu-
tado Kemil Kiaira, formulando anelo
aos Era. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do Instituto de Meteorologia
- INEMETE, no sentido de que seja ins-
talada uma estaGao rnetorooiegZca no Mu-
icipio de Serra dos Aimorés.

P49 1.829/88, de autoria cia Sr. Depu-
tado Jose Relato, formulardo apelo aos
Srs. Governador do Estado o Presidente
da EMATER, no sentido da insta laçou do
um escri túri o daquele úrgao no l'unici-
aio de São João da Mata.

N9 1.830188. de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
ipelo ao Sr. Secretúri o de Estado da
Saude no sentido de adotar providen-
cias, conforme entrevista dada aojor-
nal da Associaçúo dos Hospitais, obj o-
tivando conseguir verbas do INAMPS rara
implantaçac, na sua totalidade, eis 'H-
nas Gerais, do SUDS - Sistema 'Jnificado
o Descentralizado do Saúde.

N9 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-
raçao de uma ambulância para o Distrito
de Limeira d'Oeste, lunicff,0 de Itura-
ma.

NO 1.832/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secrotú-
rio de Estado dos Transportes e Vire-'
ter-Geral do DER, no sentido de se au-
torizar o encascaihcimento do trecho que
liga a antiga estrada Montes Claros -
Sapú à pente de Espinho, perfazendo nu'
total de 13 Is do extensao.

N9 1.833188, de autoria de Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, fo rim 1 and o ape 1 o
aos Srs. Governador do Estado, Secreta -
rio de Estado dos Transportes o Dire-
tor-Geral do DER, no sentido dose au-
torizar o encascalhanento do trecho que
liga a povoado do Barreiro de Dentro ao
povoado cio Serra Verde, neMuniepio co
Gapitao Eneas, numa extensao dc D km.

N9 1.834188, cio autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs . Governador do Estado, Secrotú-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido cio se re-
cuperar com encascalicamente a estrada
que liga o Distrito de Terra Branca ao
icinicTpio de Bocaiúva.

N? 1.835188, de autoria do Sr. Depu-
tado Roeu Queíroz, formulando apele'
aos Era. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de deter-
-ninarem providências objetivando a re-
cuperação e o asfaltanento do trecho
cine liga o Distri'co cio lnccia de Carva-
lho, Mau ic ip o cio Vespasiano, ao Dis -
trc te do Dr. Icinci , liunicipio dc' Pedro
Leopoldo.

N? 1.839188, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo aos
Era. Governador de Estado, Secretario
de listado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido do encas-
calhamentoda estrada que liga o Muni -
cipio de São Francisco a Boca do Rio
Lrucuia , passando no ia novoudo do Reti -
ro, bem corno o coosc rto co duas pontes
ria rei e ric 1,: estrada.

N9 1.840188, cio autoria de Sr. Depu-
tado José Renato, formulando apele aos
Era. Governador do Estado e 1)ire-
ter-Geral do DER, no sentido de que se-
jam efetuados serviços de melhorarnente
na estrada de acesso da BR-i 33 cio Dis-
trito de Patua, tiunicipio cio Mirabela.

N9 1.841188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs . Dire Lar-Geral do DNER e Dire-
tor-Geral de DER, no sentido de que se-
jam tomadas as providencias necessárias
cio melhoramento o reslcauraçao do trevo
de aceso a cidade da Três Marias, na

N9 1.842/88, do lutaria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
am tomadas as providencias necessarias

Ã continuaçao dos serviços_de pavimen-
tação da MG-181, de Bras i landia ate a
cidade cio Ari lar, Jccc'caecIcia nar Dor fiaú-

a.

P49 1.843188, de .'.utrria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, foriiciicuido apelo aos
Era. Governador dc Eclada o Pro ,-,lchnt
da RURALNIINAS, no sentido de que se fa-
ça loteamento urbano nos terrenos da
mencionada entidade cri Jaiba.

P42 1.845188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ariderson Adauto, formulando apelo
aos Era. Governador do Estado e Secre-
trio de Estado dos Transportes, no
soa tido da liberaço de 10.00C m 2 de
lama asfalti ca (tratamento superficial
simples) , dentre do Programa cia Pavi -
mentaçae de Áreas Lrhanas, para o Muni-
ci p io de Gurinhata.

N2 1.846188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apele
ao Sr. Governador do Estado no sentido
de que proceda a lima analise da situa-
ção dos serviçais das escolas estaduais
visando a uma justa rerri:neraçao e
heraçúo de concurso público para efeti-
vaçao dos mesmos.

N2 1.848188, cio autorIa cio Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário de Estado de Agricultura, Pecua-
ria e Abastecimento, no sentido de se
Promoverem gestoes junto ao Governo Fe-
deral e úrgaos competentes para suspen-
súo das importaçoes de alho enquanto
houver disponibilidade do produto no
mercado nacional, procurando, assim,
amenizar os graves problemas vividos
pelos agricultores mineiros que se de-
ciiearar a cata cultura.

N2 1.849188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Hannas, formulando apelo ao
Er. Governador do Estado no sentido do

aproveitamento dos candidatos aprovados
no concurso público externo para e car-
go de Ai-"TV-1, da Secretario de Estado
cia Fazenda, homologado em 13/8/852 que
feram prejudicados pela real i zaçao de
varies concursos internos sem o mesmo
rigor daquele a que se submeteram es
referidos candidatos.

NO 1.851188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apela
aas Srs. Governador do Estado e Presi -
dente da COPASA, rio sentido do se auto-
rizar a implantaçao do serviço de abas-
Lecimento de agua no Distrito de Catu-

, l'iurcici'pio do Itaip.

P42 1.853/88, cie autoria da Sra. De-
pulada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Governador cio Estado para que
envide esforços e determine providen-
cias no sentido de que sejam reformula-
dos os critérios para calculo de pro-
ventos dos fure ionaries publ ices apo-
sentados.

P42 1.855188, de autoria do Sr. Depu-
tado Adelino Dias, formulando apelo aos
Srs. Governador cio Estado e Dire-
i-ar-Geral do DER, no sentido de cicie
adotem as providencias necessarias a
pavimentação asfúltica da estrada que
liga o Distrito de Jaiba ú cidade de
Manga, passando por Ilocambinho e Matias
Cardc7so

N9 1.856188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Ferraz, formulando apelo ao
Sr, Governador do Estado no sentido de
que autorizo o DER-MG a efetuar a esta-
dualizaçao da estrada municipal que li-
ga a cidade de Ouro Verde de Minas a
BR-418, denominada Estrada do Boi, num
total de 27 km, conforme projeto que ja
se encontra no DER.

N2 1.857/88, do autoria cio Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, Formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e
cretrio de Estado mia Educaçao, no sen-
tido de determinarem a criação e a im-
plantaçao do ensino de 20 grau na Esco-
la Estadual de Santa Rita de Caldas.

N2 1.858188, 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 de-
terminarem providencias visando a ins-
talaçao de mim posto telefonico rural no
Bairro do Cascavel, no Municipio cio
Santa Rita de Caldas.

N9 1.859188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo mios Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente da TETEMIG, no sentido de se
viabilizar a instalação de posto tele-
fonico rural, para atender aos Bairros
Panelao e Coreias, no Nunicipio de Ban-
deira do Sul, dentro do Progrma de Im-
plantação da Telefonia Rural.

P42 1.861188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido da realização de uma auditoria
no BEMGE, no CREDIREAL e na NINASCAIXA
para apurar as causas dos prejuizos
anunciados pelo poder público.

N9 1.864/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Milton Cruz, formulando apelo ao
Sr. Secretário de Estado da Saude, no
sentido de gue seja dado plantao notur-
no por um medico e um atendente de sou-
de no Posto de Saúde do Bairro Jardim
Eldorado, na cidade de Montes Claros.

P49 1.866188, mie autoria do Sr. Depu-
tado Axiderson 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 15.000 la 2 de lama asfúltica para
tratamento superficial simples, a serem
aplicados eis bairros da periferia da
cidade de Pirajuba, atraves do Programa
de Pavirrcentaçao de Áreas Urbanas -
FAliR.

N2 1.867188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
trio 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
Súrgio de Freitas Pacheco, na cidade de
Capinpolis.

P42 1.868188, 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 que se-
jam liberados 20.000 E2 de lama asfal-
tica para tratamento superficial sim-
ples, dentro do Programa de Pavimenta-
ço de Áreas Urbanas - PAUR, para o Nu-
nicipio de Capinopolis.

P42 1.869/88, 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 cio DER, no sentido da libera-
çao de 10.000 m 2 de lama asfúltica para
tratamento superficial simules, atraves
do Programa de Pavimentaçao de Áreas
Urbanas, visando atender as necessida-
des do Municipio de Cachoeira Dourada.

P49 1.870/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Andcrson Adauto, 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 15.000 ia 2 de lama asfal-
tica para tratamento superficial sim-
lles, dentro do Programa de Pavimenta-
çao de Áreas Urbanas, visando atender
As necessidades da cidade de São Fran-
cisco de Sales.

N. 1.871188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Anderson Adauto, formu-
lando apelo aos Srs. Governador do Es-
tado e Diretor-Geral do DER, no sentido
da liberação de 30.000 m 2 de lama as-
faltica para tratamento superficial
simules, dentro do Programa de Pavimen-
taçao de Áreas Urbanas, visando atender
As necessidades do Niunicipio de Santa
Juliana,

N9 1.872188, 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 que se-
jam liberados 100.000 m 2 de lama asfcíl-
tica para tratamento superficial sim-

ples, dentro do Programa de Pavimenta-
çaode Áreas Urbanas, visando atender
As necessidades da cidade de Uberaba.

26/6/8R

N2 1.397188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
ao Sr. Secretário de Estado dos Trans-
portes e Diretor-Geral do DER, no sen-
tido de viabilizar a irnplantaçao de uma

linha de únibus da Empresa TRANSNORTE,
para fazer o percurso Salinas -
Grão-Mogol, atendendo também os Distri-
tos de Josen6polis e Padre Carvalho.

P42 1.770188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
ao Sr. Diretor-Geral do DER no sentido
de que tome providências quanto ao des-
caso verificado no atendimento aos pas-
sageiros do Nunicipio de Varze1ndia,
solicitando-se a apuração do fato.

N9 1.814188, de autoria do Sr. Depu-
tado Aloisio Carcia, formulando apelo
aos Era. Ministro de Estado da Fazenda
e Secretario da Receita Federal, no
sentido de se reconsiderar a decisão da
Receita Federal de tributar, trimes-
tralnente, os rendimentos dos produto-
res rurais do Pais que possuem mais de
urna fonte de renda, através cio chamado
"Carne Leso".

N9 1.817188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Presidente da Republica,
Ministro de Estado da Fazenda e Presi-
dente da Câmara dos Deputados, no sen-
tido de que se tomem prccvidncias e se
elaborem normas para conceder isenção
de 1CM, IPI e outros impostos aos pro-
dutos e serviços que menciona, e esta-
belecer margem mxima de lucro nos ci-
tados produtos e serviços.

P49 1.820188, de autoria do Sr. Depu-

tado Armando Costa, formulando apele
aos Srs. Presidente da República, Mi-
nistro da Saúde e Presidente do Conse-
lho Tnterministertal de preços - CI?,
solicitando medidas enrgicas contra a
indústria farmacêutica, a grande res-
ponsúvel pelos preços exorbitantes dos
medicamentos.

P42 1.837188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo ao
Sr. Governador cio Estado no sentido de
que autorize ao Sr. Secretario de Esta-
do da Fazenda assinar convênio junto ao
Conselho Fazendúrio - CONFA1, a fim de
que se possa viabilizar a isenção do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
- 1CM, sobre o queijo mineiro na pri-
meira operaço, ou seja, na salda do
produto artesanal do estabelecimento do
fabricante para a distribuição aos ata-

cadistas cio setor.

N9 1.850188, de autoria do Sr. Depu-

tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
ao Sr. Presidente da Republica no sen-
tido de que o saldo devedor dos contra-
tos de crditos celebrados até

31/12/86, com o Sistema Financeiro, re-
negociados pela lnstruço nO 1.335, se-
ja bloqueado, sob ordenamento de Banco

Central, em instituíçees de crédito de,
fomento, a partir do Banco Nacional cio
Desenvolvimento Economico e Social -

BNDES, por um prazo de três anos, quan-
do serao pagos com juros preestabelec:-
dos e sem correçúo monetária.

N9 1.873188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado, Sccretú-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam liberados 30.000 m 2 de lana asfal-
tica para tratamento superficial sim-
ples, dentro do Programa de Pavimenta-
çao de Áreas Urbanas, para o Municipio

de Santa VitEria.

N9 1.874188, de autoria do Sr. Depu-

tado Anderson Adauto, formulando apelo

aos Srs. Governador do Estado, Secretú-
rio de Estado dos Transportes e Vire-
tor-Gecral do DER, no sentido da libera-
çao de 50.000 m 2 de lama asfúltica para

tratamento superficial simples, para
atendimento r periferia da cidade de
Tupaciguara, dentro do Programa de Pa-
vmmentaçao de Áreas Urbanas.

P42 1.875/88, de autoria do Sr. Depu-

tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador de Estado, Secreta-
rio de Estado dos 'Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da libera-
çao de 10.000 is 2 de lama asfúltica para
tratamento superficial simples, dentro
de Programa de Pavimentação de Áreas
Urbanas, visando atender Às necessida-
des do lluuicipio de Capinpo1is.

N9 1.876188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apele
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado de Obras Públicas, no
sentido de quesejam tomadas providen-
cias visando a implantaçao de 

um NúcleoNuclec
de Ensino e Extensão Conunitúria -
NEEC, na cidade de Varginha.

P49 1.877188, de autoria do Sr. Depu-
tado Rubens Garcia, formulando apelo
aos Srs. Presidente da República e Mi-
nistro da Providencia Social, no senti-
do de que determinem ao INAMPS e ao
FUNRURAL o pagamento de consultas e
respectivas cirurgias relativas i of-
talmologia.

P42 1.878188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Duarte, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de que se-
jam determinadas providencias visando a
pavimentaço da rodovia de ligação do
trecho ?ium-i a Soo Roque de Minas, nu-
ma exteirsao de 61 Ris.

N9 1.879188, de autoria do Sr. De-
putado Jose Duarte, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Obras Públicas, no
sentido de que determinem, com a possí-
vel urgência, a reforma e conclusão do
prédio do fórum do l'lcinicipio de São Ro-
que de Minas.

N9 1.881188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando apela ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar providencias objetivando a
reforma, urgente, no telhado da Escola
Estadual Alberto Giovarcini , no Nluniei-
pio de Coronel Fabriciano.

P42 1.882188, de autoria cio Sr. Depu-
tado Jamili Júnior, formulando alicio ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
determinar providncias objetivando a
ampiiaçao cia escola Estadual Doutor
Querubino, localizada no Municipio de
Coronel Fabriciano.

P49 1.883188. de autoria cio Sr. Depu-
tado Jainill Júnior, formulando apelo ao
Sr, Governador do Estado no sentido de-
terminar providncias objetivando are-
forma da Escola Estadual Profd Julia
Kubitschek, da cidade de Ipatinga, que
se encontra em estado precario de con-
servaçao.

27/6/88:
N2 1.631188, de autoria do Sr. Depu-

tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Secretario
de Estado de Ciência e Tecnologia, no
sentido de que determinem providencias
visando A criação de um escrit6rio re-
gional daquela Secretaria em Campo Be-
lo.

N2 1.652188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo aos
Srs. Ministro de Estado da Agricultura,
Superintendente e Coordenador da SIlVE-
PE-'IG, no sentido de que, na úpoca cia

N9 1.854188, de autoria de Sr. Depu-
tado Bonifácio Mourao, formulando apelo
cio Sr. Governador do Estado no sentido
cie que encaminhe a esta Casa projeto de
lei dispondo sobre efetivaçao de pro-
fessar e especialista de educação que
contar a data da lei cinco anos ou mais
de exercicio no cargo, na forma da Lei
nd 7.737, de 13/6/80.



"o
piracema, sejam proibidas, através de
portaria, quaisquer atividades pesquei-
ras no rio da Prata, a exemplo do que
ocorre nos rios Paraopeba, das Velhas e
alguns trechos do rio São Francisco.

NQ 1.753188, de autoria do Sr. Depu-
tad João Rosco Martins, formulando
apelo ao Sr. Secretário de Estado de
Ciúncias, Tecnologia e Meio Ambiente no
sentido de que se crie um grupo de tra-
balho e um plano para recuperação ime-
diata do rio So Francisco.

NO 1.774188, de autoria do Sr. Depu-
tado Eduardo Ottoni, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
túrio de Estado da Fazenda, no sentido
de que determinem providncias urgentes
objetivando a alteração dos artigos 10
da Lei nO 9.065, de 2/2/85, e 20, 1, do
Decreto nO 25.950,_de 16/7/86, adequan-
do-os a modificação introduzida pelo
artigo IÇ da Lei Complementar Federal
nO 57,de 18/12/87, e, ainda, no da re-
vogaçao da parte (inconstitucional) dos
dispositivos legais supracitados que
veda a isenção do ICN dos produtos a
serem remetidos para outros Estados da
Federaçijo.

N2 1.777188, de autoria do Sr. Depu-
tado Agostinho Valente, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido de que determine providencias para
a criaçiio do Parque Estadual da Serra
do Brigadeiro, de interesse dos vunicr-
pies de Abre Campo, Matíp6, Raul Soa-
res, Muriae, Sericita, Araponga, Caran-
gola e Viçosa.

P42 1.828188, de autoria do Sr. Depu-
tado Joo Rosa, formulando apelo aos
Srs. Secretario de Estado de Cioncia e
Tecnologia e Presidente do COPASI, no
sentido de adotarem providencias visan-
do proteção da bacia do rio Sapucar,
no Sul do Estado, contra as atividades
de mineraço - principalmente o garimpo
de ouro, que vm poluindo e comprome-
tendo o meio ambiente da regiao.

N2 1.836188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Duarte, formulando apelo ao
Sr. Delegado Regional do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal -
IBDF, no sentido de determinar provi-
dncias objetivando a reabertura do
Parque Nacional da Serra da Canastra.

NO 1.847188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secreta-
rio do Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido de se des-
tinar uma balsa para o rio Jequitinho-
nha, no Distrito de Terra Branca, no
Município de Bocaiúva.

N2 1.852188, de autoria da Sra. De-
putada Maria Elvira, formulando apelo
ao Sr. Governador do Estado para 2ue
envido esforços e determine providen-
cias no sentido de que seja reformulada
a poirtica florestal de Minas.

N2 1.860188, de autoria do Sr. Depu-
tado João Bosco Martins, formulando
apelo aos Srs. Presidente da República
e Ministros da Fazenda e do Planejamen-
to, no sentido de que se promovam estu-
dos objetivando a implantação das medi-
das que menciona.

NQ 1.939188, de autoria do Sr. Depu-
tado José Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Secretário de Estado dos
Transportes e Diretor-Geral do DER, no
sentido da construção de abrigo para
pedestres na BR-267, na altura do trevo
de Campestre.

N9 1.943188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado da Saúde, no senttdo
da proibição da venda de qualquer doce
industrializado nas lanchonetes dos es-
tabelecimentos de ensino público e pri-
vado do Estado.

NQ 1.946188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido da cons-
truçüo de abrigo para pedestres na Ro-
dovia Municipal que liga Guaxupe a San
Pedro da União.

N2 1.947188, 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 da cons-
truçao de abrigo para pedestres na
BR-459, na altura da entrada de Caldas.

N2 1.950188, de autoria do Sr. Depu-
tado C1uber Carneiro, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tario de Estado de Agricultura, Pecu-
ria e Abastecimento, no sentido da pro-
moção, a nivel estadual, de f6rum de
debates sara se avaliar o desempenho e
a situaçao aflitiva por que se passa a
agropecuária mineira.

NO 1.952188, de autoria do Sr. Depu-
tado Carlos Pereira, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretú-
rio de Estado dos Transportes e Dire-
tor-Geral do DER, no sentido da cons-
truçao e encascalhamento da estrada que
liga Januaria aBR-030.

NO 1.955188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo ao Sr. Governador do Estado no
sentido de encaminhar a esta Casa men-
sagem capeando projeto do lei que per-
mita a incorporação aos proventos dos
aposentados ou dos que venham a se apo-
sentar da gratificaçao de estimulo a
produçac individual correspondente ao
múxiino de pontc periitidos aos fundo-
nonos do Quadro Permanente de Tributa-
ção, Fiscalização e Arrecadação.

NO 1.956188, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebatiao Helvcio, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no sen-
tido de encaminhar a esta Casa mensagem
capeando projeto_de lei que objetive
corrigir distorçoes da Lei nO 8.330, de
29 de novembro de 1982, que enquadrou
médicos sanitaristas 1, II e III num
único smbolo.

NO 1.957188, do autoria do Sr. Depu-
tado Sebastião Helvécio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Secretario de Estado da Justiça, no
sentido da regularização da situação
dos Defensores Públicos contratados, no
que diz respeito i equiparação dos seus
salários com os dos ocupantes de cargos
de provimento efetivo.

NO 1.958/88, de autoria do Sr. Depu-
tado Sebastiao Helvécio, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado no
sentido de que encaminhe a esta Casa
mensagem capeando projeto de lei facul-
tando aos funcionários lotados na Se-
cretaria de Estado da Educação e nas
Delegacias Regionais de Ensino a opção
pelos simbolos de vencimento constantes
da Lei nO 9.346, de 5/12186.

NO 1.959188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jorge Cibram, formulando apelo aos
Srs. Governador do Estado e Presidente
da COPASA, no sentido de que determinem
providncias visando	instalaçao da

rede de distribuição de água no Distri-
to de Zelandia, Ilunicipio de Santa Ju-
liana.

NO 1.960188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presi-
dente da C0PASA no sentido de que de-
terminem providencias visando insta-
lação da rede de distribuiçao de aua
no Distrito de Zelandia, Municipio de
Santa Juliana.

NO 1.961188, de autoria do Sr. Depu-
tado Anderson Adauto, formulando apelo
ao Sr. Secretario de Estado da Educação
para que adote medidas visando cons-
trução de um muro queisole a Escola
Estadual Prefeito Jose Franco de Gou-
veia, localizada na cidade de Santa Vi-
toria, das ruas que circundam aquela
escola.

NO 1.962188, de autoria do Sr. Depu-
tado Geraldo Rezende, formulando apelo
aos Srs. Ministro das Minas e Energia,
Presidente da Eletrobrs e Presidente
da CEMIG, no sentido de determinarem as
providncias necessárias reconstruçao
da ponte sobre o rio Quebra Anzol, que
liga os Municipios de Pedrin6polis e
irai de Minas.

NO 1.965188, de autoria do Sr. Depu-
tado Roberto Luiz Soares, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e
Diretor-Geral do DER, no sentido de que
seja autorizada a execuçao de serviços
de manutenção e reparos na rodovia es-
tadual que liga os Municipios de Cuido-
val e Sementeira ate o entroncamento
com a Rodovia MG-120, prúximo ao trecho
que faz ligaçao com a cidade de Sao Ge-
raldo de Coimbra.

NO 1.971188, de autoria do Sr. Depu-
tado Bernardo Rubinger, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretario de Estado de Agricultura, Pc-
curia e Abastecimento, no sentido de
que determinem providncias visando a
libcraço de verba para melhoria do
Parque de Exposição de Agropecuria de
Lagoa Formosa.

NO 1.972188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Renato, formulando apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de
que seja enviado a esta Casa projeto de#
lei assegurando ao servidor efetivo da
administração direta nomeado para fun-
ção ou cargo cm comissao em 6rgao da
administração estadual o direito de op-
çao pelo enquadramento, no úrgao de
origem, em funçao ou cargo equivalente,
com a respectiva remuneração, direitos
o vantagens, desde que anteriormente
tenha ocupado função ou cargo em comis-
súo por mais de quatro anos.

NO 1.973188, de autoria do Sr. Depu-
tado Pendes Ferreira, formulando ape-
lo ao Sr. Governador do Estado no_ sen-
tido de se autorizar a perfuraçao de
poços artesianos nas localidades a se-
guir relacionadas, todas pertencentes
ao Município de Virgem da Lapa: Pare-
dao, Limoeiro, Morro Redondo e Chácara.

NO 1.975188, de autoria do Sr. Depu-
tado Ronaldo Vasconceilos, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado,
Secretario de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER, no sentido de que
adotem as providencias necessárias a
pavimentação asfúltjca da conexao Cae-
te-llarao de Cocais, numa extensao de 30
km.

NO 1.979188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-

retor-Geral do DER, no sentido da cons-
truço de um abrigo para pedestres na
BR-146, na altura do trevo do Distrito
de São Bartolomeu, Nunicipio de Cabo
Verde.

NO 1.980188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido de que
seja construida abrigo para pedestres
na rodovia municipal, no trecho que li-
ga Muzambinho a entrada de Juruaia.

NO 1.981188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Di-
retor-Geral do DER, no sentido da tons-
truçao de um abrigo para pedestres na
BR-459, no entroncamento para Santa Ri-
ta de Caldas.

NO 1.982188, d aucoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Estado e Che-
fe do 69 Distrito Rodoviário do DNER,
no sentido de que sejam tomadas medidas
visando construção de um anigo para
pedestres na BR-146, na altura do trevo
de Cabo Verde.

NO 1.985188, de autoria do Sr- Depu-
tado Bonifcio Mourao, formulando apelo
ao Sr. Chefe do 60 Distrito Rodoviário
do DNER no sentido de que determine
providncias visando à construçan do
quebra-molas no trecho da BR-ll que
compreende o pernetro urbano de Enge-
nheiro Caldas.

NO 1.986188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo ao Sr. Diretor-Geral do DNER no sen-
tido de se tomarem urgentes providen-
cias para sinalizaçaO do trecho da Ro-
dovia BR-459 entre Poços de Caldas e
Santa Rita de Caldas.

NO 1.989188, de autoria do Sr. Depu-
tado Kemil Kumaira, formulando apelo él

Sra. Vice-Governadora do Estada de Mi-
nas Gerais no sentido da liheraço de
verba, através do Programa PROCRECIIL -
CCI, para a ccns tiruço de iLEIa creche na
Município de Pot.

NO 1.991188, do autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, formulando ape-
lo aos Srs. Governador do Fstado o Se
cretar-lo de Estado o Trabalho e Ação
Social, no sentido de se criar, cor a
possivel ungncia, diretoria regional
da referida Secretaria no u1ni cfpi e
Poços de Caldas.

NO 1.993188, de autoria do Sr. Depu-
tado Jose Maria Chaves, forrijlando apo-
lo aos Srs. Coveruador do [srado e Se-
Crtario de Estado da Agricultura, Pc-
Cuaria e Abastecimento, no ic:iLido do
ser construido um silo em Santa Rita de
Caldas.

NO 2.012188, de autoria do Sr. Depu-
tado Vitor Penido, formulando apelo ao
Sr. Diietor-Ceral do DER no sentido ilo
determinar prnvidncias para que, den-
tro do projeto de obras da Estrada do
Contorno de Nova Lima, seja construido
um entroncamento que possibilite o
acesso direto ai) Bairro IINII.

PROPOSICÕES ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

2/6/88:
Projeto de Lei nO 531187, dc autoria

do Sr. Deputado José Duarte, que dispoe
sobre a aprovação, pela Assembleia Le-
gislatíva de concessão de licença para
implantação e funcionamento de unidades
industriais de produção de ácido sulfú-
rico no Estado.

Projeto de Lei nO 662188, de autoria
do Sr. Deputado Jose Laviola, que da a
denorrinaçao de Dr. Octúvio de Paula Ro-
drigues ao F6rum da Comarca de Abre
Carpo.

Projeto de Lei nO 819188, de autoria
do Sr. Governador do Estado, que cria
cargos que menciona, no Quadro Perma-
nente, a que se refere o Decreto i10
16.499, de 10 de julho de 1974, e
outras providencias.

Projeto de Lei nO 831188, de autoria
do Sr. Deputado Geraldo Remende, nue
declara de utilidade publica o Institu-
te Presbiteriano de Educaçao de Aragua-
ri - IPEA, com sede na cidade de Ara-
guari.

9/6/88:
Projeto de Lei nO 689188

'
 de autoria

do Sr. Deputado Jairo Magalhaes Alves,
que autoriza o Poder Executivo a doar
arca de terreno ao Município de São
Lourenço.

10/6/88:
Projeto de Resolução nO 596187, de

autoria do Sr. Deputado Agostinho Va-
lente, que altera a redaçao do artigo
31, do item Xl do artigo 57 e do § 10
do artigo 83; suprime o § 49 do artigo
96 e acrescenta parágrafos ao artifo 29
da Resolução nO 996, de 19 de novembro
de 1971, que contam o Regimento Interne
cia Asseuiblia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Projeto de Resolução nO 597187, de
autori.a do Sr. Deputado Agostinho Va-
lente, que suprime os	19 e 29 do ar-
tigo 78 da Resolução nO 996, de 11) de
novembro de 1971, que contam o Regimen-
to Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Projeto de Resolução nO 639/88, de
autoria da Sra. Deputada Sandra Star-
ling, que dispoc sobre o acesso ao Pa-
lcio da Inconfidencia.

29/6/88:
Proejto de Lei nO 864188, de autoria

do Sr. Deputado Milton Salles, que de-
clara de utilidade pública a Associaçúo
Beneficente 8 de Setembro, sediada em
Uberaba.

VETOS

13/6/88:
Vete total	Proposi-ÇaO de Lei nO

IC.24e, que autoriza o Poder Executivo
a lotear 5rea de propriedade de Estado

de Minas Gerais, situada no Municipio
do Barbacona (Projeto de Lei nO 154187,
de autoria co Sr. Deputado Jose Bonif-
cio).

15/6/88:
Vete Letal	Proposiçk de Lei Com-

plementar nO 18, que altera dispositivo

da lei Complementar n93, de 28/12/72,
que contam a Organizaçao Municipal do
Estude de Minas Gerais (Projeto de Lei
Complementar nO 6188, de autoria do Sr.
l)eputado .Jos Bonifcio).

Veto total Proposição de Lei nO
10.253, que autoriza o Poder Executivo
a firmar convenio com a Campanha Nacio-
nal de Escolas da Comunidade - CNEC

(Projeto de Lei n° 319187, de autoria
do Sr. Deputado Saint'Clair Souto).

Veto total à Proposição de Lei nO
10.255, que dispúe sobre a inscrição de
Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Muni-
cipal e Vereador no Instituto de Previ-
dncia dos Servidores do Estado de Mi-
nas Gerais - IPSEMG (Projeto de Lei nQ
186187, de autoria do Sr. Deputado Jose
Laviola).

17/6/88:
Veto parcial	Propcsiçao de Lei nO

10.244, que dispoe sobre o reajustamen-
to dos valores dos simbolos dos niveis
de vencimentos e dos proventos do pes-
soal civil do Poder Executivo, e 

dá 
ou-

tras p rovidncias (Projeto de Lei nO
768188, de autoria do Sr. Governador do
Estado).
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