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Assembleia terá 31 novos deputados e
mais sete partidos na 19º legislatura

Apurados os votos dos 12,2 
milhões de eleitores que 
compareceram às urnas, a 
Assembleia Legislativa co-
nheceu, na noite de ontem, 
sua composição para a 19ª 
Legislatura (2019-2023). Fo-

ram eleitos 31 deputados no-
vos, num total de 77, o que 
significa um índice de reno-
vação de 40,26%.

Nessa nova composição 
da Assembleia, a maior ban-
cada partidária passa a ser 
a do PT, com dez parlamen-
tares. O número de partidos 
representados vai de 21 para 
28, um acréscimo de sete le-
gendas em relação ao cenário 
atual. A bancada de deputa-
das na ALMG também cres-
ceu, de seis para dez.

Dos oito parlamentares 
que disputaram a eleição 
para deputado federal, seis 
conseguiram se eleger. Os mi-

neiros também votaram para 
presidente, governador e se-
nador. A eleição presidencial 
será decidida no segundo 
turno, em 28 de outubro, 
entre Jair Bolsonaro (PSL) 
e Fernando Haddad (PT). O 
mesmo ocorrerá na disputa 
para governador de Minas, 
que será entre Romeu Zema 
(Novo) e Antônio Anastasia 
(PSDB). O atual governador, 
Fernando Pimentel (PT), ficou 
em terceiro lugar, enquanto o 
presidente da ALMG, Adalcle-
ver Lopes (MDB), terminou a 
disputa em quarto.

Os dois eleitos para o Se-
nado foram Rodrigo Pacheco 

(DEM) e Carlos Viana (PHS). A 
ex-presidenta Dilma Roussef 
(PT) ficou em quarto lugar e 
não conseguiu se eleger.

Nas páginas a seguir, 
confira detalhes sobre a 
nova composição da ALMG, 
incluindo os perfis dos 77 
deputados eleitos. Abaixo, 
a lista por coligação, com o 
número de votos de cada 
parlamentar.

É importante ressaltar 
que essa lista traz os de-
putados matematicamente 
eleitos. O resultado oficial 
depende da homologação 
do Tribunal Superior Eleito-
ral – TSE.

Deputados matematicamente eleitos
• Coligação #Juntos por Minas (PDT/PRB/
PV/MDB/Pode) – 19 vagas
Mauro Tramonte (PRB) – 516.390 votos
Carlos Henrique (PRB) – 79.088 votos
Mário Henrique Caixa (PV) – 76.527 votos
Sávio Souza Cruz (MDB) – 74.822 votos
Tadeuzinho (MDB) – 72.267 votos
Agostinho Patrus (PV) – 70.055 votos
Rosângela Reis (Pode) – 70.040 votos
Charles Santos (PRB) – 67.913 votos
João Magalhães (MDB) – 67.817 votos
Dr. Hely (PV) – 64.913 votos
Neilando Pimenta (Pode) – 60.630 votos
Glaycon Franco (PV) – 60.373 votos
Celise Laviola (MDB) – 57.362 votos
Thiago Cota (MDB) – 55.868 votos
Alencar da Silveira Jr. (PDT) – 54.372 votos
Leonídio Bouças (MDB) – 52.593 votos
Douglas Melo (MDB) – 49.027 votos
Carlos Pimenta (PDT) – 43.492 votos
Inácio Franco (PV) – 42.819 votos
• Coligação Juntos para Reconstruir Minas 
(PSDB/PPS/DEM/PP/PSD) – 14 vagas
Cleitinho (PPS) – 115.491 votos
Cássio Soares (PSD) – 113.003 votos
Leandro Genaro (PSD) – 98.717 votos
Tito Torres (PSDB) – 78.862 votos
João Vítor Xavier (PSDB) – 75.256 votos
Antonio Arantes (PSDB) – 69.586 votos
Dalmo Ribeiro (PSDB) – 69.342 votos
Dr. Wilson Batista (PSD) – 62.052 votos
Gustavo Valadares (PSDB) – 60.687 votos
Duarte Bechir (PSD) – 56.745 votos
João Leite (PSDB) – 56.297 votos

Ione Pinheiro (DEM) – 55.634 votos
Gil Pereira (PP) – 52.088 votos
Luiz Humberto Carneiro (PSDB) – 50.341 votos
• Coligação Unidos com o Povo (PT/PR/PSB) 
– 13 vagas
Beatriz Cerqueira (PT) – 96.824 votos
Léo Portela (PR) – 93.869 votos
Virgílio Guimarães (PT) – 91.204 votos
Dr. Jean Freire (PT) – 82.867 votos
Cristiano Silveira (PT) – 79.078 votos
André Quintão (PT) – 71.604 votos
Marília Campos (PT) – 71.329 votos
Ulysses Gomes (PT) – 63.776 votos
Leninha (PT) – 51.407 votos
Roberto Andrade (PSB) – 41.868 votos
Marquinho Durval (PT) – 41.852 votos
Gustavo Santana (PR) – 36.573 votos
Betão (PT) – 35.455 votos
• PSL – 6 vagas
Bruno Engler – 120.252 votos
Delegada Sheila – 80.038 votos
Del. Heli Grilo – 75.920 votos
Coronel Sandro – 48.530 votos
Coronel Henrique – 27.867 votos
Prof. Irineu – 21.845 votos
• PSC – 3 vagas
Noraldino Júnior – 114.807 votos
Raul Belém – 31.788 votos
Gustavo Mitre – 21.373 votos
• PHS – 3 vagas
Zé Reis – 45.746 votos
Osvaldo Lopes – 31.161 votos
Fernando Pacheco – 25.091 votos

• Novo – 3 vagas
Laura Serrano – 33.813 votos
Bartô do Novo – 31.991 votos
Guilherme da Cunha – 24.792 votos
• Coligação Para Renovar Minas (PTB/PMN) 
– 3 vagas
Sargento Rodrigues (PTB) – 123.648 votos
Arlen Santiago (PTB) – 82.130 votos
Braulio Braz (PTB) – 51.656 votos
• Coligação Renovação (Patri/PTC/PMB) – 
2 vagas
Doorgal Andrada (Patri) – 57.942 votos
Dr. Paulo (Patri) – 48.927 votos
• Avante – 2 vagas
Fábio Avelar – 83.718 votos
Bosco – 42.556 votos
• SD – 2 vagas
Prof. Wendel – 31.722 votos
Alberto Pinto Coelho – Betinho – 28.103 votos
• Coligação Minas à Frente (PRTB/Rede) 
– 2 vagas
Repórter Rafael Martins (PRTB) – 27.463 votos
Ana Paula Siqueira (Rede) – 23.371 votos
• Pros – 1 vaga
Elismar Prado – 53.842 votos
• PCdoB – 1 vaga
Celinho do Sinttrocel – 35.840 votos
• DC – 1 vaga
Cleiton Oliveira – 31.347 votos
• Coligação PRP/PPL – 1 vaga
Zé Guilherme (PRP) – 19.341 votos
• Coligação Frente Minas Socialista (Psol/
PCB) – 1 vaga
Andreia de Jesus (Psol) – 17.689
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Número de legendas representadas no 
Parlamento mineiro passa de 21 para 28

O número de partidos na As-
sembleia, na 19ª Legislatura, 
passará de 21 para 28. Oito 
novos partidos serão repre-
sentados na Casa, e um dei-
xará de ter representante. O 
estreante que elegeu mais 
parlamentares foi o PSL, com 
seis candidatos matematica-
mente eleitos.

O partido que mais per-
deu representação foi o MDB, 
que ficou sem sete das 14 va-
gas que possui atualmente. O 
partido com mais represen-
tantes será o PT, que passou 
de oito para dez ocupantes.

Dos novos partidos que 
comporão a ALMG, o PHS e 
o Novo elegeram três repre-
sentantes cada. O Solidarie-
dade (SD) conseguiu duas 
vagas e as outras quatro no-
vas legendas estreiam com 
um parlamentar cada: PRTB, 
PRP, Rede e Psol.

Além do PT, apenas o PSC 
e o Patri ampliaram suas ban-
cadas. O PSC passou de um 
para três parlamentares, e o 
Patri, de um para dois. Todas 
as outras legendas perderam 
representação. O PSB, que 

elegeu apenas um represen-
tante, reduziu em três o nú-
mero de deputados. Perde-
ram duas vagas cada o PTB 
(cinco para três), o PDT (qua-
tro para dois) e o DEM (três 
para um). Outros seis chegam 
com um deputado a menos 
em relação às bancadas atu-
ais: PSDB (oito para sete), 

PV (seis para cinco), Pode 
(três para dois), PR (três para 
dois), PCdoB (dois para um) e 
PPS (dois para um). Seis man-
tiveram o mesmo número de 
deputados: PSD (quatro), PRB 
(três), Avante (dois), DC (um), 
PP (um) e Pros (um). Um par-
tido deixou de ser represen-
tado na ALMG, o PTC, que 

tinha um parlamentar e não 
elegeu ninguém.

No início da atual Legis-
latura, foram eleitos depu-
tados de 22 partidos. Com o 
surgimento de novas legen-
das e as mudanças de filia-
ção dos eleitos, o número de 
partidos representados na 
ALMG caiu para 19.

Índice de renovação ultrapassa 40%
Os eleitores de Minas Gerais 
reelegeram ontem 46 depu-
tados estaduais e escolheram 
31 novos parlamentares para 
a 19ª Legislatura da ALMG, 
que tem início em 1º de feve-
reiro de 2019. Houve, portan-
to, uma renovação de 40,26%, 
com 100% das urnas apura-
das. O índice de renovação 
leva em consideração a com-
posição atual da legislatura.

Esses números têm como 
base os deputados matemati-
camente eleitos para o Parla-
mento mineiro. A lista oficial 
com os 77 nomes ainda terá 
de ser homologada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral – TSE.

Dos 63 atuais deputados 
que tentaram reeleição para 
a Casa, 46 conseguiram. Oito 
deputados que ainda exercem 

mandato na 18ª Legislatura 
se candidataram a deputado 
federal e um a senador. Tam-
bém o presidente da Casa, 
deputado Adalclever Lopes 
(MDB), foi candidato a go-
vernador do Estado. Ele não 
foi eleito, obtendo 2,77% dos 
votos, em quarto lugar. O de-
putado Fábio Cherem (PDT) 
tentou uma vaga no Senado, 
mas também não foi eleito.

Dos oito parlamentares 
que se candidataram a de-
putado federal, seis foram 
eleitos. São eles: Fred Cos-
ta (Patri), Gilberto Abramo 
(PRB), Lafayette de Andrada 
(PRB), Paulo Guedes (PT), Ro-
gério Correia (PT) e Emidinho 
Madeira (PSB). Os deputados 
Fabiano Tolentino (PPS) e Fe-
lipe Attiê (PTB) não conseguiu 

se eleger para a Câmara dos 
Deputados.

Os quatro deputados que 
não se candidataram a qual-
quer cargo foram Anselmo 
José Domingos (PTC), Tia-
go Ulisses (PV), Missionário 
Márcio Santiago (PR) e Cabo 
Júlio (MDB).
Histórico – Os índices de reno-
vação da Assembleia Legislati-
va têm se alterado ao longo 
dos últimos 20 anos. Em 1998, 
quando o presidente Fernan-
do Henrique Cardoso obteve 
o segundo mandato, os no-
vos deputados representaram 
38,97% do parlamento eleito 
naquele ano. Na primeira elei-
ção de Luiz Inácio Lula da Silva, 
em 2002, a Casa apresentou 
o maior índice de renovação 
desse período: 46,75%.

Em 2006, as mudanças 
ocorreram em 40,25% das 
vagas. A renovação nas elei-
ções de 2010 e 2014 voltou 
a representar pouco mais de 
um terço dos deputados que 
tentaram reeleição: 36,36% e 
33,77%, respectivamente.
Campeões de votos – Dos cin-
co deputados mais votados, 
três são novatos, entre eles 
o primeiro colocado, Mauro 
Tramonte (PRB), que alcan-
çou a marca de mais de 500 
mil votos. Bruno Engler (PSL) 
e Cleitinho (PPS) são outros 
dois estreantes, que ficaram 
em terceiro e quarto lugares. 
O segundo colocado nessa lis-
ta foi o veterano Sargento Ro-
drigues (PTB) e o quinto lugar 
ficou com o também reeleito 
Noraldino Júnior (PSC).

 Guilherme Dardanhan / Arquivo ALMG

A votação de ontem resultou em diversas mudanças na composição partidária da ALMG
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Deputados matematicamente eleitos

Agostinho Patrus (PV)
Reeleito, assume em 2019 seu 
quarto mandato na ALMG. 
Adota o nome parlamentar 
de Agostinho Patrus Filho. É 
presidente estadual do PV. 
Na atual legislatura, lidera o 
Bloco Compromisso com Mi-
nas Gerais. Foi presidente da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens na ALMG e secre-
tário de Estado de Turismo e 
de Desenvolvimento Social. É 
empresário. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 1º/7/1971.

Alberto Pinto Coelho – 
Betinho (Solidariedade)
É filho do ex-governador Al-
berto Pinto Coelho, que foi  
deputado estadual por 16 
anos e duas vezes presidente 
da Assembleia Legislativa, e 
da professora, escritora e ex- 
-vice-reitora da Uemg, Santuza 
Abras. Betinho tomará posse 
no Parlamento mineiro, em 
2019, ao cabo de sua primeira 
campanha política. É formado 
em Administração. Nasceu em 
Belo Horizonte, em 28/4/1975.

Alencar da Silveira Jr. (PDT)
Assume em 2019 o sétimo 
mandato consecutivo na As-
sembleia. Na 18ª Legislatu-
ra, é 2º-secretário da Mesa. 
Também foi 2º-secretário e  
3º-secretário em legislaturas 
anteriores. Foi presidente da 
Câmara de Belo Horizonte. 
Preside o Conselho de Admi-
nistração do América Futebol 
Clube. Sua principal área de 
atuação é a Região Central. Ra-
dialista e jornalista, nasceu em 
Sete Lagoas, em 12/1/1962.

Ana Paula Siqueira (Rede)
Assume, em 2019, seu primei-
ro mandato. Foi chefe de ga-
binete do ex-deputado Paulo 
Lamac, atual vice-prefeito de 
Belo Horizonte. Em 2017, foi 
titular da Subsecretaria Muni-
cipal de Participação Popular 
de BH, responsável pelo Or-
çamento Participativo. Antes 
de ingressar na carreira políti-
ca, foi coordenadora-geral do 
curso Pré-UFMG. É assistente 
social. Nasceu em Belo Hori-
zonte, em 2/2/1980.

André Quintão (PT)
Reeleito, assume em 2019 o 
quinto mandato consecutivo 
na Assembleia. Na atual legis-
latura, é líder do Bloco Minas 
Melhor. Entre 2015 e 2016, foi 
secretário de Estado de Traba-
lho e Desenvolvimento Social. 
Já presidiu a Comissão de Par-
ticipação Popular, que ajudou 
a implantar. Foi também ve-
reador da Capital. Assistente 
social e sociólogo, nasceu em 
Belo Horizonte, em 5/8/1964.

Andreia de Jesus (Psol)
Assume em 2019 seu primeiro 
mandato. É advogada popular 
e educadora infantil. Iniciou seu 
envolvimento com a política 
nas Comunidades Eclesiais de 
Base. Em sua atuação política, 
prioriza políticas públicas volta-
das para mulheres negras, pela 
moradia digna, contra a segre-
gação, por transportes públicos 
de qualidade e enfrentamento 
à violência. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 28/6/1978.

Antonio Carlos Arantes (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 o 
quinto mandato na Assem-
bleia Legislativa. Na atual le-
gislatura, preside a Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria. Produtor rural, é autor 
da Lei do Queijo Minas Ar-
tesanal e da lei que instituiu 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Fa-
miliar. Foi prefeito, por três 
mandatos, da cidade de Jacuí, 
onde nasceu em 6/8/1960. 

Arlen Santiago (PTB)
Reeleito, chega ao sexto man-
dato consecutivo na Assem-
bleia Legislativa, onde ingres-
sou em 1999. É, atualmente, 
3º-secretário da Mesa. Foi ain-
da presidente da Comissão de 
Saúde, tendo atuado em outras 
comissões. Sua principal região 
de atuação política é o Norte de 
Minas. Médico e advogado, foi 
prefeito de Coração de Jesus e 
vice-prefeito de Montes Claros, 
onde nasceu em 25/7/1954.
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Deputados matematicamente eleitos

Bartô do Novo (Novo)
Aos 37 anos, foi eleito para seu 
primeiro mandato como depu-
tado da Assembleia Legislativa. 
É um dos fundadores do diretó-
rio do Partido Novo em Minas 
Gerais. Formado em economia 
e em direito. É especialista em 
investimentos, com experiência 
em corretoras de capital e em 
bancos. É também membro 
honorário do Instituto Forma-
dor de Líderes (IFL). Nasceu em 
Belo Horizonte, em 2/6/1981.

Beatriz Cerqueira (PT)
Eleita para o primeiro manda-
to na ALMG, está licenciada da 
Presidência da Central Única dos 
Trabalhadores em Minas (CUT
-MG) e da coordenação-geral do 
Sindicato Único dos Trabalhado-
res em Educação (Sind-UTE). Foi 
sua primeira candidatura a um 
cargo eletivo. Filha de garçom 
e manicure, é professora da 
educação básica e formada em 
Direito. Nasceu em Belo Hori-
zonte, em 3/3/1978.

Betão (PT)
É vereador na Câmara Mu-
nicipal de Juiz de Fora, onde 
ingressou em 2009, e exerce 
seu terceiro mandato conse-
cutivo. Formado em Geografia, 
está licenciado do magistério. 
Grande parte de sua trajetória 
política foi no Sindicato dos 
Professores (Sinpro). Também 
dirigiu a Central Única dos Tra-
balhadores na Zona da Mata e 
em Minas Gerais. Nasceu em 
Juiz de Fora, em 5/9/1964.

Braulio Braz (PTB)
Reeleito, assume em 2019 o 
quarto mandato na ALMG. Foi 
3º-vice-presidente da Mesa 
no primeiro biênio da atual 
legislatura. Ocupou o cargo 
de secretário de Estado de Es-
portes e da Juventude, entre 
2011 e 2012. Administrador 
de empresas, é presidente do 
Conselho Deliberativo do Gru-
po Líder. Sua principal região 
de atuação política é a Zona 
da Mata. Nasceu em Muriaé, 
em 21/9/1948.

Bruno Engler (PSL)
Assume em 2019 seu pri-
meiro mandato na Assem-
bleia. É estudante de direito 
da PUC Minas. Coordena o 
Movimento Direita Minas, 
entidade política dedicada à 
promoção dos valores con-
servadores. Em seu mandato, 
pretende priorizar a defesa 
dos agentes de segurança e 
a militarização de escolas pú-
blicas com problemas de dis-
ciplina. Nasceu em Curitiba 
(PR), em 17/6/1997.

Carlos Henrique (PRB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato na Assem-
bleia Legislativa, onde ingres-
sou em 2011. Durante a 18ª 
Legislatura, afastou-se para 
ocupar o cargo de secretá-
rio de Estado de Esportes, de 
abril de 2015 a novembro de 
2016. Exerceu três mandatos 
consecutivos de vereador em 
Belo Horizonte. É pastor da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus. Nasceu no Rio de Janei-
ro (RJ), em 20/7/1970.

Carlos Pimenta (PDT)
Reeleito, assume em 2019 seu 
sétimo mandato consecutivo 
na Assembleia Legislativa. Na 
atual legislatura, é presidente 
da Comissão de Saúde. Entre 
janeiro de 2011 e maio de 
2012, foi secretário de Esta-
do de Trabalho e Emprego. 
Foi também presidente da 
câmara municipal e secre-
tário municipal de Governo 
em Montes Claros. É médico. 
Nasceu em Belo Horizonte, 
em 11/10/1954.

Bosco (Avante)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato. Exerce, na 
18ª Legislatura, a presidência 
da Comissão de Cultura e a vi-
ce-presidência da Comissão de 
Minas e Energia. Também atua 
como vice-líder do Governo. É 
produtor agropecuário e bacha-
rel em Direito. Foi presidente da 
Câmara Municipal de Araxá. Sua 
principal região de atuação polí-
tica é o Alto Paranaíba. Nasceu 
em Araxá, em 31/5/1966.
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Deputados matematicamente eleitos

Cássio Soares (PSD)
Reeleito, assume em 2019 o 
terceiro mandato na Assem-
bleia Legislativa. Na atual le-
gislatura, é vice-presidente da 
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. Entre fe-
vereiro de 2012 e abril de 2014, 
ocupou o cargo de secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Social. Entre 2007 e 2010, foi 
subsecretário de Estado de De-
fesa Social. É economista. Nas-
ceu em Passos, em 7/6/1981.

Celinho do Sinttrocel (PCdoB)
Reeleito, assume em 2019 o 
terceiro mandato consecutivo 
na Assembleia. É presidente da 
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social. Di-
rigente sindical, foi presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de 
Coronel Fabriciano (Sinttrocel). 
Suas principais regiões de atu-
ação política são Vale do Aço 
e Região Central. Nasceu em 
Timóteo, em 19/7/1960.

Celise Laviola (MDB)
Reeleita, assume em 2019 seu 
segundo mandato consecutivo. 
Na atual legislatura, é presiden-
te da Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia e da Comis-
são Interestadual Parlamentar 
de Estudos para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia do 
Rio Doce. É filha do ex-deputa-
do José Laviola Matos. Advoga-
da, é servidora aposentada da 
Assembleia. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 16/7/1961.

Charles Santos (PRB)
Assume seu primeiro manda-
to como deputado estadual 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais em 2019. É ba-
charel em teologia, com pós-
graduação na área de ciência 
política. Como comunicador 
e palestrante motivacional, 
atuou no Brasil e em países 
do exterior em instituições 
vinculadas à Igreja Universal 
do Reino de Deus. Nasceu em 
Cabo Frio (RJ), em 7/9/1974.

Cleitinho (PPS)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais. Natural 
de Divinópolis, é conhecido 
no município por seu traba-
lho como comerciante no 
sacolão de verduras de sua 
família e por ser músico. Sua 
atuação política tem como 
foco a crítica aos privilégios 
dos políticos. Também atua 
em defesa da causa animal. 
É vereador em sua cidade 
natal. Nasceu em 15/4/1982.

Cleiton Oliveira (DC)
Assume em 2019 seu primeiro 
mandato na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais. É a 
primeira eleição que disputou. 
É formado em história. Atua 
como professor no Pró-Federal 
Pré-Vestibular, em Alfenas, e 
também no Colégio dos Santos 
Anjos, em Varginha. É membro 
do Núcleo de Coordenação da 
Renovação Carismática Cató-
lica e trabalha na Pastoral So-
cial. Nasceu em Boa Esperan-
ça, em 28/5/1977.

Coronel Henrique (PSL)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia Legislativa 
em 2019. É coronel do Exérci-
to Brasileiro. Atuou durante 
23 anos na Academia Militar 
das Agulhas Negras, em Re-
sende (RJ). É graduado em 
medicina veterinária e profes-
sor. Na campanha, defendeu o 
resgate dos valores da família 
e da Pátria na educação, além 
da ampliação das escolas mi-
litares em Minas. Nasceu em 
Barbacena, em 11/7/1968.

Coronel Sandro (PSL)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. É 
militar reformado da Polícia 
Militar de Minas Gerais. Na 
ativa, comandou a Polícia Mili-
tar em Governador Valadares 
e Teófilo Otoni. Foi também 
diretor-executivo da Univer-
sidade Vale do Rio Doce e da 
Fundação Percival Farquhar. É 
a primeira vez que disputa um 
cargo eletivo. Nasceu em Gali-
leia, em 24/7/1964.
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Deputados matematicamente eleitos

Delegada Sheila (PSL)
Assume, em 2019, seu pri-
meiro mandato na Assem-
bleia Legislativa. Atualmente, 
é vereadora em Juiz de Fora, 
também em primeiro man-
dato. É bacharel em Direito. 
Foi inspetora da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro durante 
seis anos. Depois disso, tor-
nou-se delegada da Polícia 
Civil, exercendo a função em 
Ubá e Juiz de Fora. Nasceu 
em Presidente Prudente, em 
12/10/1978.

Doorgal Andrada (Patri)
Atualmente vereador em Belo 
Horizonte, assume em 2019 seu 
primeiro mandato como depu-
tado estadual na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. Foi 
o parlamentar mais jovem a in-
gressar na Câmara da Capital, 
em 2017. É atleta, sendo o es-
porte uma de suas áreas de atu-
ação como vereador. Trabalhou 
como conciliador voluntário no 
Juizado Especial. Nasceu em 
Barbacena, em 21/10/1992.

Douglas Melo (MDB)
Reeleito, assumirá em 2019 seu 
segundo mandato consecutivo 
na Assembleia Legislativa. É 
radialista e foi locutor da rádio 
Musirama FM, de Sete Lagoas. 
Em 2012, foi eleito vereador 
no município. Permaneceu na 
câmara até 2014, quando con-
quistou seu primeiro mandato 
na Assembleia. É também gra-
duado em Publicidade e Propa-
ganda. Nasceu em Sete Lagoas, 
em 10/1/1984.

Cristiano Silveira (PT)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato na As-
sembleia Legislativa. Nesta 
legislatura, ocupa a presidên-
cia da Comissão de Direitos 
Humanos. É graduado em 
Filosofia. Iniciou sua carreira 
política como líder estudan-
til. Em 2000, aos 22 anos, foi 
eleito vereador de São João 
del-Rei. Em 2004, elegeu- 
-se vice-prefeito do mesmo 
município, onde nasceu em 
26/5/1978.

Dr. Hely (PV)
Reeleito, assume em 2019 seu 
sétimo mandato na Assem-
bleia Legislativa, onde adota 
o nome parlamentar de Hely 
Tarqüínio. É ouvidor da ALMG 
e já presidiu diferentes comis-
sões. Também já ocupou o 
cargo de secretário adjunto de 
Estado de Saúde. É médico-ci-
rurgião. Suas principais regiões 
de atuação política são Alto 
Paranaíba e Noroeste. Nasceu 
em Uberaba, em 10/4/1940.

Dr. Jean Freire (PT)
Reeleito, assumirá seu segundo 
mandato em 2019. Antes, foi 
vereador em Itaobim por três 
mandatos consecutivos. Na As-
sembleia, preside a Comissão 
de Participação Popular. Filho 
de trabalhadores rurais, foi 
porteiro e atendente de enfer-
magem, antes de se formar em 
Medicina. Sua principal região 
de atuação política é o Vale do 
Jequitinhonha. Nasceu em Pa-
vão, em 11/7/1971. 

Dalmo Ribeiro (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
sexto mandato consecutivo. 
É, atualmente, 2º-vice-presi-
dente da ALMG. Ao longo dos 
mandatos anteriores, presidiu 
a Comissão de Constituição e 
Justiça e a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação 
Social, além de ter sido o pri-
meiro presidente da Comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar. 
Advogado e professor, foi vice
-prefeito de Ouro Fino, cidade 
onde nasceu em 31/1/1949.

Delegado Heli Grilo (PSL)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato na Assembleia. 
Delegado de Polícia Civil, já 
foi titular da Delegacia Regio-
nal de Araxá e comandou o 5º 
Departamento de Polícia Civil 
de Uberaba. Iniciou sua car-
reira policial em 1981, atuan-
do também nos Municípios 
de Água Comprida, Uberlân-
dia e Araguari. É bacharel em 
direito. Em 1998, elegeu-se 
vereador de Uberaba, cidade 
onde nasceu em 25/8/1957.



8 de outubro de 2018 segunda-feira – Assembleia Informa • 7ELEIÇÕES 2018

Deputados matematicamente eleitos

Dr. Paulo (Patri)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato como deputado 
estadual na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Atu-
almente, é vice-prefeito de 
Pouso Alegre. Iniciou a carrei-
ra política como vereador, no 
mesmo município. Médico 
ginecologista, atuou também 
como médico do trabalho. 
Foi ainda presidente do Con-
selho Municipal de Saúde de 
Pouso Alegre, cidade onde 
nasceu em 19/4/1971.

Dr. Wilson Batista (PSD)
Reeleito, assumirá em 2019 
seu terceiro mandato con-
secutivo na Assembleia Le-
gislativa. Na 18ª Legislatura, 
atua como vice-presidente 
da Comissão de Saúde. É 
médico-cirurgião, especia-
lista em câncer de mama e 
cirurgia oncológica. Como po-
lítico, suas principais áreas de 
atuação são a Zona da Mata e 
o Campo das Vertentes. Nas-
ceu em São João del-Rei, em 
21/5/1969.

Duarte Bechir (PSD)
Reeleito, assume em 2019 
o seu quarto mandato con-
secutivo na Assembleia Le-
gislativa, onde ingressou em 
2009. Na 18ª Legislatura, 
preside a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Bacharel em Di-
reito, foi também vereador e 
prefeito de Campo Belo. Suas 
principais regiões de atuação 
política são Centro-Oeste, Sul 
de Minas e Central. Nasceu 
em Cristais, em 11/8/1957.

Elismar Prado (Pros)
Reeleito, assume em 2019 
seu terceiro mandato conse-
cutivo na Assembleia Legis-
lativa. É, atualmente, presi-
dente da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte. Foi deputado federal 
entre 2007 e 2011. É forma-
do em Sociologia e Música. 
Suas principais regiões de 
atuação política são Triângu-
lo, Alto Paranaíba e Central. 
Nasceu em Uberlândia, em 
12/8/1972.

Fábio Avelar (Avante)
Reeleito, assume em 2019 seu 
segundo mandato na Assem-
bleia Legislativa, onde adotou 
o nome parlamentar de Fábio 
Avelar Oliveira. Empresário do 
ramo calçadista há quase 20 
anos, foi vice-prefeito de Nova 
Serrana, tradicional polo econô-
mico desse segmento da econo-
mia mineira. Apoia projetos de 
cunho esportivo e social tam-
bém em Nova Serrana, cidade 
onde nasceu em 26/6/1972.

Fernando Pacheco (PHS)
Aos 52 anos, foi eleito para o seu 
primeiro mandato como depu-
tado estadual na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Trabalha como servidor público 
municipal na Prefeitura de Ca-
taguases, onde já foi secretário 
de Saúde. Foi vereador e ex-pre-
sidente da Câmara do mesmo 
município e tem experiência em 
finanças públicas. Formou-se 
técnico em edificações. Nasceu 
em Palma, em 12/9/1966.

Gil Pereira (PP)
Reeleito, assume em 2019 o 
sétimo mandato consecutivo. 
Já foi 2º-secretário da ALMG e 
presidiu diferentes comissões. 
Bacharel em Administração, 
iniciou a carreira política como 
vereador em Montes Claros e 
presidiu a câmara do municí-
pio. Suas principais regiões de 
atuação são Norte de Minas e 
Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri. Nasceu em Montes 
Claros, em 13/6/1961.

Glaycon Franco (PV)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato consecutivo. 
É presidente da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. Antes, 
foi vereador em Conselheiro 
Lafaiete por dois mandatos e 
presidiu a câmara municipal. É 
médico. Suas principais regiões 
de atuação são Alto Paraopeba, 
Vale do Piranga e Campo das 
Vertentes. Nasceu em Conse-
lheiro Lafaiete, em 16/4/1967.
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Guilherme da Cunha (Novo)
Foi eleito para o seu primeiro 
mandato na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais em 
2019. É graduado em direito. 
Atua há 12 anos como advoga-
do e é criador e ex-presidente 
do Escritório Legal, organização 
não governamental que presta 
assistência jurídica à população 
de baixa renda. Criou também 
o Movimento Vigilância Cida-
dã, que fiscaliza o Poder Judici-
ário. Nasceu em Belo Horizon-
te, em 30/5/1983.

Gustavo Mitre (PSC)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. É 
advogado. Foi diretor do Pro-
con Municipal de Itaúna, onde 
reside. Exerceu diversas ativi-
dades no segmento artístico e 
cultural, como sócio de casas 
de shows e empresário de ar-
tistas. No meio político, já dis -
putou eleições para deputado 
federal e para vice-prefeito de 
Itaúna. Nasceu em Belo Hori-
zonte, em 22/12/1966.

Gustavo Santana (PR)
Reeleito, assume em 2019 seu 
segundo mandato consecutivo. 
Suplente na eleição de 2014, 
passou a ocupar vaga na ALMG 
em 2016. É filho do ex-deputa-
do José Santana. Na 18ª Legis-
latura, atua como vice-líder do 
Governo e é membro efetivo 
das Comissões de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas 
e de Agropecuária e Agroindús-
tria. É empresário e produtor 
rural. Nasceu em Belo Horizon-
te, em  4/1/1979.

Gustavo Valadares (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 o 
quinto mandato consecutivo 
na Assembleia Legislativa. 
Empresário do ramo publici-
tário, é também bacharel em 
Direito. Na atual legislatura, 
é líder da Minoria na ALMG. 
Em legislaturas anteriores, foi 
líder da Maioria. Suas princi-
pais regiões de atuação são 
Central, Centro-Oeste, Rio 
Doce e Zona da Mata. Nas-
ceu em Belo Horizonte, em 
30/8/1977.

Inácio Franco (PV)
Reeleito, assume seu quarto 
mandato consecutivo na As-
sembleia Legislativa. Na atual 
legislatura, é o 3º-vice-pre-
sidente da ALMG. No biênio 
2015-2016, foi ouvidor do 
Parlamento mineiro. Foi eleito 
prefeito de Pará de Minas em 
2000 e reeleito em 2004. For-
mado em Direito, é produtor 
rural e empresário do setor de 
construção pesada. Nasceu em 
Itaberaí (GO), em 9/4/1953.

Ione Pinheiro (DEM)
Reeleita, assume seu segundo 
mandato consecutivo em 2019. 
É atualmente vice-presidenta 
da Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia. É irmã do 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa Dinis Pinheiro e do 
ex-prefeito de Ibirité e depu-
tado federal Toninho Pinheiro. 
É empresária do setor têxtil. 
Sua principal região de atuação 
política é a Central. Nasceu em 
Belo Horizonte, em 18/4/1966.

João Leite (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 o 
sétimo mandato consecutivo. 
Presidiu a Comissão de Segu-
rança Pública e a CPI do Sis-
tema Carcerário, entre outras 
comissões. Foi vereador em 
Belo Horizonte, secretário mu-
nicipal de Esportes e secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social e Esportes. Antes da 
carreira política, foi goleiro do 
Atlético. Nasceu em Belo Hori-
zonte, em 13/10/1955. 

João Magalhães (MDB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
segundo mandato consecutivo 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Na atual legisla-
tura, é presidente da Comissão 
de Administração Pública. An-
tes, cumpriu cinco mandatos 
consecutivos como deputado 
federal. Pecuarista e cafeicul-
tor, também é formado no 
curso de Processos Gerenciais 
e Administração. Nasceu na ci-
dade de Matipó, em 6/2/1960.
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João Vítor Xavier da Itatiaia 
(PSDB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato na Assembleia 
Legislativa. Na 18ª Legislatura, é 
presidente da Comissão de Mi-
nas e Energia. Iniciou a vida po-
lítica ao eleger-se vereador em 
Belo Horizonte, em 2008. Jorna-
lista e radialista, integra a equipe 
de esportes da Rádio Itatiaia. 
Sua principal região de atuação 
política é a Central. Nasceu em 
Belo Horizonte, em 24/6/1982.

Laura Serrano (Novo)
Aos 31 anos, assume seu pri-
meiro mandato como deputa-
da da Assembleia Legislativa. É 
economista. Servidora pública, 
foi assessora parlamentar na 
Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte, trabalhou em empre-
sas privadas e tem experiência 
em gerenciamento de proje-
tos, melhoria de processos, 
fiscalização de contas públicas 
e cálculo tarifário. Nasceu em 
Belo Horizonte, em 9/3/1987.

Leandro Genaro (PSD)
Reeleito, assume em 2019 seu 
segundo mandato na Assem-
bleia Legislativa, onde é vice-pre-
sidente da Comissão Extraordi-
nária de Proteção dos Animais. 
É pastor da Igreja do Evangelho 
Quadrangular e superintenden-
te da mesma igreja, na Região 
Metropolitana de Belo Horizon-
te. É filho do ex-deputado esta-
dual e também pastor evangéli-
co Antônio Genaro. Nasceu em 
Contagem, em 3/7/1981.

Leninha (PT)
Assume em 2019 seu primeiro 
mandato na Assembleia Legis-
lativa. É graduada em Ciências 
Biológicas. Foi professora nas re-
des estadual e municipal de en-
sino em Montes Claros, sendo 
eleita para cargos diretivos no 
Sindicato Único dos Trabalhado-
res em Educação (Sind-UTE) e na 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). Atua em movimentos 
sociais e pastorais. Nasceu em 
Montes Claros, em 17/8/1964.

Léo Portela (PR)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais, na qual é vice-líder do 
Bloco Minas Melhor. Foi subse-
cretário de Estado da Casa Civil 
e de Relações Institucionais e 
vice-presidente da Prodemge. É 
advogado, administrador e pas-
tor batista. É filho do também 
pastor e deputado federal Lin-
coln Portela. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 10/10/1980.

Leonídio Bouças (MDB)
Reeleito, assume em 2019 o 
quinto mandato na Assembleia 
Legislativa, na qual é presiden-
te da Comissão de Constituição 
e Justiça. Iniciou a vida pública 
como vereador de Uberlândia, 
em 1988, tendo sido presidente 
da câmara municipal. Foi tam-
bém vice-prefeito do município 
e titular de diferentes secretarias. 
É médico, professor e empresário 
na área de educação. Nasceu em 
Pompéu, em 9/11/1961.

Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
sexto mandato na Assembleia 
Legislativa. Na 17ª Legislatura, 
foi líder do Governo na ALMG. 
Antes, havia sido líder do PSDB e 
do Bloco Social-Democrata. Suas 
principais regiões de atuação 
são Triângulo e Alto Paranaíba. 
É produtor rural. Foi secretário 
municipal de Agropecuária e 
Abastecimento e de Habitação 
em Uberlândia, cidade onde 
nasceu em 24/3/1953.

Marília Campos (PT)
Reeleita, assume em 2019 seu 
terceiro mandato consecutivo na 
Assembleia Legislativa. Foi presi-
dente da Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres, que deu ori-
gem à Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, da qual é in-
tegrante. Foi também presidente 
da Comissão de Participação Po-
pular. Antes, havia sido vereado-
ra e duas vezes prefeita de Con-
tagem. É psicóloga. Nasceu em 
Ouro Branco, em 14/9/1961.
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Mário Henrique Caixa (PV)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato consecutivo. 
É vice-presidente da Comissão 
de Esporte, Lazer e Juventude. 
Em abril de 2015, licenciou-se 
do cargo de deputado para as-
sumir a Secretaria de Estado de 
Turismo, retornando à Assem-
bleia em abril de 2016. Radia-
lista e jornalista, tornou-se co-
nhecido como locutor esporti-
vo da Rádio Itatiaia. Nasceu em 
Três Pontas, em 4/12/1972.

Marquinho Durval (PT)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. É empresário 
e iniciou seu engajamento na 
política durante a juventude, 
quando atuou no âmbito dos 
movimentos sociais. Em 1984, 
participou da criação do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
de Carbonita, no Vale do Jequi-
tinhonha. Foi três vezes prefei-
to dessa cidade, onde nasceu 
em 3/7/1959.

Mauro Tramonte (PRB)
Apresentador desde 2008 do 
programa Balanço  Geral, da 
TV Record Minas, assume em 
2019 seu primeiro mandato 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. É jornalista e 
bacharel em Direito. Foi ve-
reador no município de Poços 
de Caldas, nos anos 2000. Tem 
uma longa atuação como jor-
nalista em emissoras de rádio 
e televisão. Nasceu em Poços 
de Caldas, em 17/5/1961.

Neilando Pimenta (Pode)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. Na 
18ª Legislatura, é membro efeti-
vo da Comissão de Participação 
Popular. Suas principais regiões 
de atuação política são os Vales 
do Jequitinhonha, do Mucuri 
e do Rio Doce. É advogado. Foi 
secretário municipal de Ação 
Social e Habitação de Teófilo 
Otoni, cidade onde nasceu em 
31/8/1967.

Noraldino Júnior (PSC)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Na atual legislatura, 
sua atuação política foi mar-
cada pela defesa dos direitos 
dos animais, contribuindo, 
com sua militância, para a 
criação da Comissão Extraor-
dinária de Proteção dos Ani-
mais, da qual é presidente. 
Foi, ainda, vereador em Juiz 
de Fora, cidade onde nasceu 
em 20/11/1975.

Osvaldo Lopes (PHS)
Aos 50 anos, foi eleito para o 
seu primeiro mandato na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Foi vereador em Belo 
Horizonte, entre os anos de 
2017 e 2018. É empresário dos 
ramos alimentício e de seguros 
e ativista na defesa dos direitos 
do animais. Foi idealizador da 
Corrente do Bem, associação 
responsável pelo resgate de 
animais vítimas de maus-tra-
tos. Nasceu em Belo Horizonte, 
em 28/12/1967.

Prof. Irineu (PSL)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia Legislativa. 
Pós-graduado em matemática, 
atuou como professor, diretor 
escolar e em cargos adminis-
trativos na Fundação de Ensino 
de Contagem (Funec). Foi vere-
ador na mesma cidade por três 
mandatos. Durante a campa-
nha para deputado, defendeu 
que o Estado invista em esco-
las infantis em tempo integral. 
Nasceu em Vermelho Novo, 
em 1º/2/1958.

Professor Wendel Mesquita 
(Solidariedade)
Assume em 2019 seu primeiro 
mandato como deputado esta-
dual na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. Está no segun-
do mandato como vereador 
na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. Professor, é formado 
em Comunicação Social e Artes 
Cênicas. Antes de ingressar na 
política, criou e coordenou um 
curso pré-vestibular comunitá-
rio. Nasceu em Belo Horizonte, 
em 23/11/1979.
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 Raul Belém (PSC)
Assume em 2019 seu primeiro 
mandato na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Empre-
sário nas áreas de comunica-
ção e agronegócio, cursou Ad-
ministração de Empresas. Foi 
também vereador e prefeito 
da cidade de Araguari e asses-
sor especial no gabinete do 
ex-governador Antonio Anas-
tasia. É filho do ex-deputado 
estadual e federal Raul Belém, 
falecido em 2001. Nasceu em 
Araguari, em 9/12/1981.

Repórter Rafael Martins (PRTB)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato como deputa-
do estadual na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Atualmente, exerce seu pri-
meiro mandato de vereador 
na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. No Legislativo mu-
nicipal, foi membro efetivo da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Política Urbana. É jornalista 
e trabalha como repórter na 
TV Alterosa. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 22/12/1979.

Roberto Andrade (PSB)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato como 
deputado estadual na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Na 18ª Legislatura, é 
presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Econômi-
co. É empresário do ramo da 
construção civil e membro do 
Conselho Consultivo da Fun-
dação CDL/MG. Também é 
oficial de registro de imóveis 
em Viçosa, cidade onde nas-
ceu em 27/3/1958.

Rosângela Reis (Pode)
Reeleita, assume em 2019 o 
quarto mandato consecutivo. 
Na 18ª Legislatura, presidiu a 
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social e a 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres. Começou a carreira 
política em 2000, quando se 
elegeu vereadora em Ipatin-
ga, sendo reeleita em 2004. 
Foi professora do ensino fun-
damental, orientadora e su-
pervisora escolar. Nasceu em 
Mesquita, em 18/4/1963.

Sargento Rodrigues (PTB)
Reeleito, assume em 2019 
seu sexto mandato consecu-
tivo. Na atual legislatura, é 
presidente da Comissão de 
Segurança Pública. Sargento 
da reserva da Polícia Militar, 
ganhou impulso na política 
após se destacar como um 
dos líderes do movimento 
reivindicatório dos PMs mi-
neiros em 1997. É advogado 
e bacharel em Comunicação 
Social. Nasceu em Medeiros 
(BA), em 30/5/1964. 

Sávio Souza Cruz (MDB)
Reeleito, assume em 2019 seu 
sexto mandato consecutivo. 
Foi vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. Ao longo de sua 
trajetória política, foi também 
secretário de Estado de Recur-
sos Humanos e Administração, 
de Planejamento e Coordena-
ção-Geral, de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel e de Saúde. É engenheiro 
metalúrgico. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 18/10/1957.

Tadeuzinho (MDB)
Reeleito, assume em 2019 o 
terceiro mandato na ALMG, 
onde adota o nome parlamen-
tar de Tadeu Martins Leite. É 
líder da Maioria. Foi presidente 
da Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas e 
a União e secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional. 
Na primeira eleição, em 2010, 
foi o deputado mais jovem 
eleito no Estado, com 23 anos. 
Nasceu em Montes Claros, em 
2/9/1986.

Thiago Cota (MDB)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato na As-
sembleia Legislativa, onde é 
vice-presidente da Comissão 
de Meio Ambiente. Integrou 
a Comissão Extraordinária das 
Barragens, que funcionou en-
tre novembro de 2015 e julho 
de 2016, em consequência do 
rompimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana. É advo-
gado e filho do ex-prefeito de 
Mariana Celso Cota. Nasceu na 
mesma cidade, em 9/3/1985.
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Deputados matematicamente eleitos

Tito Torres (PSDB)
Reeleito, assume em 2019 
seu segundo mandato na 
Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais. É filho de Mauri 
Torres, ex-deputado estadu-
al por seis mandatos e atual 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). É 
empresário e pecuarista. An-
tes de chegar à Assembleia 
Legislativa, trabalhou no TCE 
e administrou a Rádio Cultu-
ra de João Monlevade, onde 
nasceu em 2/12/1983.

Ulysses Gomes (PT)
Reeleito, assume em 2019 seu 
terceiro mandato na Assem-
bleia, onde integra as Comis-
sões de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária e de Esporte, 
Lazer e Juventude. Na 18ª Le-
gislatura, foi 1º-secretário da 
ALMG. É graduado em Admi-
nistração Pública. Suas princi-
pais regiões de atuação política 
são o Sul, o Sudoeste e o Cen-
tro-Oeste de Minas. Foi vere-
ador em Itajubá, cidade onde 
nasceu em 27/6/1977.

Virgílio Guimarães (PT)
Economista e servidor aposen-
tado da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, assume seu 
primeiro mandato na Casa. 
Em 1986, foi eleito deputado 
federal constituinte. Em 1992, 
elegeu-se vereador em Belo 
Horizonte. Exerceu outros três 
mandatos como deputado fe-
deral. Foi também presidente 
do Sindicato dos Economistas 
de Minas Gerais e do PT de 
Belo Horizonte, cidade onde 
nasceu em 5/9/1949.

Zé Guilherme (PRP)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Também conhecido como 
“Lito”, é presidente da seção 
mineira do Partido Republi-
cano Progressista (PRP) e pai 
do deputado federal Marcelo 
Aro (PHS). Já presidiu a Fe-
deração Mineira de Futebol 
(FMF). O atual presidente da 
entidade é outro filho seu, 
Adriano Aro. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 17/8/1956.

Zé Reis (PHS)
Assume em 2019 seu primei-
ro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Já foi vereador e prefeito de 
Bonito de Minas, no Norte 
do Estado. É empresário e foi 
conselheiro da Superinten-
dência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e pre-
sidente da Associação dos 
Municípios Mineiros da Área 
da Sudene em Minas Gerais 
(Amams). Nasceu em Januá-
ria, em 25/3/1981.

Bancada de deputadas da ALMG
ganha mais quatro representantes

Dez mulheres foram eleitas 
para a Assembleia Legislativa 
na votação realizada ontem 
em todo o Estado. Isso signi-
fica a ampliação da bancada 
de deputadas da ALMG, que 
conta atualmente com seis 
parlamentares.

As eleitas para a 19ª Le-
gislatura (2019-2023) foram 
Beatriz Cerqueira (PT), De-
legada Sheila (PSL), Marília 
Campos (PT), Rosângela Reis 
(Pode), Ione Pinheiro (DEM), 
Celise Laviola (MDB), Leninha 
(PT), Laura Serrano (Novo), 
Ana Paula Siqueira (Rede) e 
Andreia de Jesus (Psol).

Das atuais deputadas es-
taduais que concorreram à 
reeleição, Arlete Magalhães 
(PSDC) e Geisa Teixeira (PT) 
não conseguiram se reeleger.

Eleitorado – A nova composi-
ção da Assembleia Legislativa 
reduz um pouco a distância 
entre a representação das mu-
lheres no eleitorado e no Par-
lamento mineiro. As eleitoras 
são 52% do total de brasileiros 
aptos a votar. Na 19º Legislatu-
ra, as deputadas serão 12,99% 
do total de 77 parlamentares.

O número de candidatas 
a todos os cargos, nas elei-
ções de 2018, também ficou 
abaixo da representação no 
eleitorado. Foram registradas 
31,3% de candidaturas de 
mulheres em todo o País, nú-
mero muito semelhante aos 
31,1% das eleições de 2014, 
segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE.

Num ranking de 190 pa-
íses, o Brasil ocupa a 152º 

posição em representação 
feminina nos parlamentos. 
É o pior desempenho entre 
as nações da América Lati-
na.
ALMG – A Assembleia de 
Minas tem adotado algumas 
iniciativas com o objetivo de 
valorizar e estimular a par-
ticipação das mulheres na 
política. Em 2015, foi criada 
a Comissão Extraordinária 
das Mulheres, transformada 
em permanente pela Resolu-
ção nº 5.522, de 2018, pro-
mulgada no último dia 7 de 
agosto. Outra iniciativa que 
tramita na Casa é a Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 16/2015, que visa 
garantir a presença de, pelo 
menos, uma mulher na Mesa 
da Assembleia.
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Central de recepção da 19ª Legislatura 
inicia contato com parlamentares eleitos

Conhecido o resultado das 
eleições, começa hoje (8), 
na Assembleia Legislativa, o 
trabalho da Central de Re-
cepção dos Parlamentares da 
19ª Legislatura. Servidores 
da Gerência de Relações Pú-
blicas vão entrar em contato 
com todos os deputados elei-
tos, prioritariamente com os 
de primeiro mandato e com 
aqueles que estiverem retor-
nando à Assembleia.

Segundo a gerente-geral 
de Relações Públicas e Ce-
rimonial, Luísa Luna, neste 
momento, o objetivo é pas-
sar informações sobre do-
cumentos e procedimentos 
necessários à posse e agen-
dar uma reunião na ALMG. 
Para esclarecer dúvidas, há 
canais exclusivos para o par-
lamentar, tais como o ramal 
7200 e o e-mail recepcao.
parlamentar@almg.gov.br. 
Também está disponível o nú-
mero (31) 99993-7902 para 
contato via WhatsApp.

O trabalho da Central de 
Recepção tem sido aprimo-
rado ao longo do tempo, de 

acordo com Luísa Luna. “Nes-
ta edição, vamos implemen-
tar novos instrumentos para 
aprimorar a escuta ao elei-
to, com foco na sua agenda 
prioritária e nos públicos re-
lacionados a essas temáticas, 
de maneira que os diversos 
setores da Casa se preparem 
para o melhor assessoramen-

to”, afirma. Outra finalidade, 
conforme explica a gerente- 
-geral, é apresentar a estrutu-
ra de suporte à atuação par-
lamentar.

Esse trabalho de asses-
soramento também é enfa-
tizado pelo diretor-geral da 
ALMG, Cristiano Felix dos 
Santos Silva. “É um momen-

to importante para mostrar 
aos novos deputados que os 
setores da Casa têm a preo-
cupação de aprimorar cons-
tantemente os serviços de 
suporte prestados a eles e a 
suas equipes, possibilitan-
do uma atuação em sintonia 
com os anseios dos cida-
dãos”, destaca.

Ingresso dos deputados na ALMG é precedido por ações de suporte da Central de Recepção

Guilherme Bergamini / Arquivo ALMG

Encontros presenciais ocorrem até novembro
A Central de Recepção dos 
Parlamentares da 19ª Legisla-
tura organizará um encontro 
presencial e individual dos de-
putados, na Diretoria-Geral, 
entre a terça-feira da próxima 
semana, dia 16, e o dia 14 
de novembro. As reuniões, 
conduzidas pelo diretor-ge-
ral, Cristiano Felix dos San-
tos Silva, serão agendadas 
às 9 horas ou às 14h30.

Um servidor da área de 
relações-públicas fará a en-
trevista e a conferência dos 
dados cadastrais do parla-
mentar. Um jornalista e um 
fotógrafo da Gerência-Geral 
de Imprensa e Divulgação 
participarão dessa etapa para 
aprovar um perfil do eleito e 
fazer uma fotografia, para di-
vulgação no Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br).

Nessa visita, entre outros 
aspectos, o parlamentar re-
ceberá informações sobre a 
estrutura de suporte à atua-
ção parlamentar, em especial 
a física e a de pessoal para 
montagem do gabinete. Ele 
também será apresentado 
aos demais diretores e, numa 
etapa posterior, fará o cadas-
tro biométrico para votação 
em Plenário e para acesso 
aos elevadores privativos. 
Também será gerado um 
token para uso no Sistema de 
Informações Legislativas de 
Minas Gerais (Silegis-MG).

O deputado receberá, na 
ocasião, o livreto Estrutura 
de  suporte  à  atuação  parla-
mentar, que traz informações 
sobre o suporte ao processo 
legislativo e às questões ad-
ministrativas, de infraestru-

tura, de comunicação insti-
tucional e de tecnologia da 
informação da Assembleia. 
A publicação destaca, ainda, 
ferramentas que propiciam 
o exercício democrático do 
mandato, como o Silegis-MG, 
a Democracia Digital, as Reu-
niões Interativas, o Portal 
Mobile, o site Políticas Públi-
cas ao Seu Alcance, as ações 
de Educação para Cidadania, 
o Parlamento Jovem e o pro-
grama Assembleia Cultural. 

A partir de março de 
2019, a Secretaria-Geral da 
Mesa realizará reuniões com 
os parlamentares para apre-
sentar equipes de assessora-
mento processual e temático.
Posse – A Central de Recep-
ção também assessora os de-
putados quanto à solenidade 
de posse, em 1º de fevereiro. 

Ela apoia, ainda, o sorteio de 
gabinetes e permite aos ree-
leitos a revisão e a atualiza-
ção de seus dados.

No dia 31 de janeiro de 
2019, um dia antes da posse, 
será realizado o Café Parla-
mentar, no Salão Nobre, para 
promover a interação entre os 
deputados eleitos. Capacita-
ções coordenadas pela Escola 
do Legislativo serão oferecidas a 
servidores de gabinetes entre fe-
vereiro e setembro. A iniciativa 
vai abordar conteúdos que vão 
desde as funções do Parlamen-
to e do processo legislativo até 
a apresentação dos serviços de 
suporte à atividade parlamentar. 

Está prevista uma reu-
nião na Secretaria-Geral da 
Mesa para esclarecimentos 
sobre o processo legislativo, 
a partir de março.
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 0h Eleições 2018 (reprise)
 6h Memória e Poder – Literatura: Affonso Romano de Sant’Anna
 7h Tribuna Livre – Saídas para o endividamento de Minas
 8h Panorama – 30 anos do SUS 
 9h Eleições 2018 (ao vivo)
 12h Geração – Capoeira: Cia. Pernas pro Ar e Grupo Iuna
 12h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
 13h10 Constituição 30 anos – Entrevista com Menelick de Carvalho
 13h40 Compactos de comissões
 14h00 Memória e Poder – jurista Francisco Rezek

 15h Eleições 2018 (reprise do programa da manhã) 
 18h Memórias Rompidas
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)

 19h30 Panorama – 30 anos do SUS
20h30 Constituição 30 anos – entrevista com Menelick de Carvalho
 21h Memória e Poder – economista Edmar Bacha
 22h Assembleia Notícia

 22h30 Mundo Político
 23h Tribuna Livre – Saídas para o endividamento de Minas

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (8/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

14 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas de Betim

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Dersu Soares (piano); 2ª parte: Duo 

Arão, com Alessandra Arão (flauta) e Kássio Arão (piano)

Terça-feira (9/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio, da 

Câmara Municipal de Olaria
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (10/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Cristã Verbo Vivo, de São Joaquim de Bicas
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (11/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas de Arcos

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

19 horas
Zás – Especial Semana da Criança (Teatro) – espetáculo cênico É tão belo 

como um sim 


