
eOs depu tad os ri rir' u Ofli-
põem o Coleg	Lideresde 
voltam a se reunir com o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Minas, deputado
\Iauri Torres (1°-DIl), hoje
(20), às () horas, para tratar da
indicação dos integrantes das
1, comissões permanentes da
Casa. O assunto foi tema da
primeira reunião dos líderes
das bancadas partidárias on-
tem, quando o presidente fel
um apelo aos deputados para
que a definição sobre a for-
mação das comissões seja pos-
sível ainda nesta semana.

Na reunião de ontem,
\iauri Torres ouviu a posiçao
dos partidos em relação as
preferências de cada um. O
líder do Bloco PT/PC do ti,
deputado Rogerio Correia
(PT), esta pleiteando para sua
bancada a presidência de uma
das três comissões permanen-
tes consideradas mais importan-
tes na Assembléia - de Consti-
tuição e Justiça, de Fiscaliiação
Financeira e Orçamentaria ou
de Administração Publica. Se-
gundo o presidente, caso não
haja consenso, na próxima se-
gunda-feira (24) ele definirá a
composição das comissões.

\Iauri Torres lembra que
a insta laçã o ri as r oni i ssoes

permanentes e fundamental
para que o Plenario ria As-
senihléia funcione normal -
mente. "Matrrias importai]-
tes já chegaram para serem
analisadas, e muitas foram
desarquis aulas ria legislatura
passada", ressalta.
Líderes presentes - Participa-
ram da reunião os deputados
Alberto Pinto Coelho 1 PPB
líder do Governo; Miguel
\lartini (PSB), líder da Maio-
ria; Rogerio Correia ( PT), li-
der do Bloco PT PC do B;
António Carlos ,\ n d ra da
PSDB), líder do Bloco Parla-

menta r Social Progressista;
Gil Pereira, líder do PPIi;
'\rlen Santiago, do PTB; Di-
nis Pinheiro, líder do PI.; e
Alberto Bejani, lider do FF1..
Outras presenças - Tanibeni
participaram da reunião o I''-
vice-presidente da Assem-
bleia, deputado Rêmolo
Aloise (PFL), Chico Simões
(P1), Paulo Piau (PFL), Is air
Nogueira (PMDB),  Ch ico
Rafael (PMDB), Carlos Pi-
menta (PDT), Lucia Pacifico
(PTB), Fabio Avelar ( PTI9),
VanderIer Ávila ( FF5) e

Di17on Melo (PTB).
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Líderes reúnem-se hoje para
definir comissoes permanentes

esarqUiVament0	 Marre o Metzkrr

de 25 projetos
Durante a reun ao
ordinária de P enai o
de ontem (19), os
deputados Carlos
Pimenta (PDT) e
Laudelino Augusto (P1)
apresentaram
requerimentos
solicitando o
desorquivomento de
proposições que
tramitaram no
Assembléia ao longo
da legislatura anterior.
Com os pedidos de
ontem, i a chega a 49 o
numero de
requerimentos pelo
desorquivomento de
projetos, ia que 24
haviam sido solicitados
na reunião da ultima
terça-feira (18).
Comunicações O
deputado Ivair
Nogueira (PMDB
comunicou o Meso suo
condiçã o de liderança
do partido, tendo corno
vice-líder o deputado
Chico Rafael. Tombem
o deputado Chico
Simões (PT) enviou
correspondência a
Mesa para informar que
foi eleito líder da Minoria.
Já o deputado Leonidio
Bouças comunicou sua
desfiliaço do PS3 partido
pelo qual foi eleito,
Passando o integrai o
bancada do P18.
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Erramos
Ao Contraio do que foi
Publi cado no AL
Informo de ontem o
nome correto do bloco
composto pelos
Pa rtidos PSDB, PPS,
PDT PSB, PRTB e PV e
Bloco Porlarnentoi
Social Progiessista

Retorno
"Como a ave que solta ao
ninho antigo, estou de volta a
\ssemhléia 1 erisla tis a".
C orn essas pala ras, o
deputado Bonifácio \lourão
(PMDB) iniciou seu primeiro
discurso na tribu ia do
Plenário. Ele fel uma
retrospectiva de sua a tua,ao
politica, lembrandoo que já
lias ia sido deputado

estadual por três nia nd atos e
prefeito de Governador
\ a ladares. O deputado
ta iii bem destacou sri a
a tuaçao como relator da
Constituinte Mineirara e ainda
tez um alerta sobre a
delicada situação fina icei ra
do Estado. "O period o e
critico e o desafio e rande,
riao só para o governador
\ecio Neves, mas tamheiii

para o p050 mineiro. Mas
nos \ amos conseguir
enfrentar esse desafio. lemos
um povo trabalhador e unia
terra rica. Não lia o que temer,
amos vencer", afirmou. 1,111

aparte, os ri cpu tad os
Sebastião Navarro \ ieiri
(P1 LI (-, Sebastião Heis ecio
(PDT) saudaram o retorno dc
Bonifácio Mourão a
Assembleia 1 egisla tis a.
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Compromisso
Em Seu primeiro discurso na
tribuna o deputado Domingos
Sivio (PSDB) lembrou os
compromissos assumidos com
seus eleitores. Um dos
princípios fundamentais do
meu mandato ca honestidade.
Tenho orgulho de ser político e
não permitirei que outras
atividades pessoais ocupem
meu tempo. A atividade
política, para mim, é uma
missão devida", disse. O
deputado também lembrou a
precária situação da
Universidade do Estado de
Minas Gerais (lJemg) e
propos a criação de uma
comissão para discutir
alternativas para a crise.
Além disso, Domingos Sávio
pediu aos deputados apoio
ao Programa de
Desenvolvimento Sustentável
do Centro-Oeste Mineiro
(Prodescon) e disse que \'at
solicitar a realização de uma
audiência péihlica para
discutir o programa. Em
aparte, os deputados
Bonifácio Mourão (PMDB),

Neider Moreira (PPS) e Fábio
Avelar (PTB) manifestaram
apoio a Domingos Sa\'lo.

Enchente
O deputado Ada Iclever Lopes
(PMDB) lembrou as enchentes
que atingiram o Vale do Rio
Doce em janeiro deste ano.
Segundo ele, Cara tinga, uma
das cidades mais afetadas
pelas chuvas, teve 6,8 mil
desalojados, cinco mortos e
grandes prejuízos para o
comércio, que podem ameaçar
os empregos de mais de 2 mil
pessoas. Adalclever Lopes
elogiou as providências
tomadas pelo governador
Aecio Neves para ajudar os
desabrigados. "Agradeço ao
governador seu amora Minas
Gerais e ao leste do Estado,
que agora começa a se
recuperar dos estragos
causados", afirmou. Em
aparte, OS deputados
Leonardo Quintão (PFL) e
Carlos Pimenta (PDT) também
parabenizaram o governador
pela ação tomada em favor
das vitimas das chuvas.

Leis delegadas
O deputado Durval Ângelo
(PT) criticou ci grande
quantidade de leis delegadas
editadas pelo governador
Aécio Neves. De acordo com o
deputado, o governador
tucano promulgou 111 leis
delegadas, o que para ele e um
exagero. Ele comparou as leis
delegadas com os atos
institucionais decretados pelos
governos militares. "Quando
analisamos o conteúdo dessas
leis delegadas, ficamos
admirados de como esta
legislatura começa marcada pelo
abuso do Poder Executivo",
disse. Durval Ângelo lembrou
que as leis delegadas modificam
as estruturas de Órgãos da
administração indireta, o que é
vedado pela Constituição do
Estado. O deputado ainda
denunciou que foram editadas
duas leis delegadas em
fevereiro, após o prazo
autorizado pela Assembléia
Legislativa. "O governador
age de forma au toritá ria.
Minas Gerais hoje vive um
estado de exceção", reclamou.

Continuação
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MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Mauri Torres
Presidente
Deputado Rêmolo Aloise
1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão
25-Vice-Presidente
Deputado DiIzon Meio
39-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade
1°-Secretario
Deputado Luiz Fernando Faria
2'-Secretário
Deputado Pastor George
3°-Secretário
SECRETARIA
João Franco Filho
Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira
Secretario-Geral da Mesa

9 horas
Reunido do Colégio de Lideres (Saldo Nobre)

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto total

• A Proposição de Lei 15.327, que institui o Pro-
gramo Estadual de Inspeção e Controle do Emis-

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado à Càmara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama (ao vivo) - Em destaque, o
protecionismo agricola
9h - Plenário (reprise) - Reunião ordinaria da tarde
de ontem
12h - Sala de Imprensa (reprise) — Jornalisfas
conversam com o secretario adjunto de Defesa Social,
Luiz Flavio Sapori, sobre violência e segurança
1 3h - Panorama (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo)— Reunião Ordinària, com
pronunciamentos, discussão e votação de proposição
18h30 - Horàrio reservado a Càmara Municipal de
Belo Horizonte

14 horas
Reunião Ordinoria (Plenario)

são de Poluentes Atmosfericos e Ruídos Produzi-
dos por Veículo Automotor em Uso )Programa 1
(faixa constitucionaL. Prosseguimento do discus-
são em turno único

19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais
fatos políticos no Estado
20h - Palestra (reprise) - Stress
21 h - Mídia no Espelho (reprise) - Em destaque, a
cobertura das chuvas ocorridas em Minas
21h30 - Panorama (reprise)
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Entrevista com deputados eleitos (reprise)
23h - Mídia e Poder (reprise) - Participação do ex-
governador Newton Cardoso
23h30 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a alteraçóes.
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