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Parlamentares da nova legislatura
recebem diplomas da Justiça Eleitoral

Foram diplomados, em ce-
rimônia na noite de ontem, 
os 77 deputados estaduais 
eleitos para a 19ª Legislatura, 
que começa em 1º/2/2019 e 
vai até 31/1/2023. A soleni-
dade, realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), foi no Gran-
de Teatro do Palácio das Ar-
tes, em Belo Horizonte.

Além dos deputados esta-
duais, receberam seus diplo-
mas os eleitos para os cargos 
de governador, Romeu Zema, 
e vice-governador, Paulo Brant. 
Também foram diplomados 
os 53 deputados federais e os 
dois senadores eleitos por Mi-
nas, Rodrigo Pacheco (DEM) e 
Carlos Viana (PHS). 

O 1º vice-presidente da 
ALMG, deputado Lafayette 
de Andrada (PRB), ele próprio 
diplomado deputado federal, 
representou o presidente, 
deputado Adalclever Lopes 
(MDB), na solenidade.

Por meio da diploma-
ção, os candidatos eleitos se 
tornam aptos a serem em-
possados. A posse dos depu-
tados estaduais ocorrerá no 
dia 1º de fevereiro de 2019, 
quando também será rea-
lizada a eleição da Mesa da 
Assembleia. Na 19ª Legisla-
tura, a ALMG terá 31 novos 

deputados, uma renovação 
de 40,25%. Dos atuais parla-
mentares, 46 foram reeleitos.
Pronunciamentos – Em dis-
curso na abertura da solenida-
de, o presidente do TRE-MG, 
desembargador Pedro Ber-
nardes de Oliveira, agradeceu 
o trabalho realizado por todos 
aqueles que estiveram envol-
vidos com a eleição deste ano, 
classificada por ele como de-
safiadora, tendo em vista as 
novas regras do processo elei-
toral. Dirigindo-se aos eleitos, 

ele manifestou seu desejo de 
que possam corresponder à 
confiança que receberam dos 
cidadãos mineiros.

O governador diplomado, 
Romeu Zema, agradeceu aos 
eleitores que votaram nele e 
disse que serão necessárias 
medidas duras para colocar as 
contas públicas em dia. Ele cri-
ticou a atual gestão estadual. 
“As prefeituras não recebem 
o dinheiro a que têm direito. 
Deixo aqui o meu protesto e 
indignação, que também me 

fizeram aceitar o desafio de ser 
candidato ao governo”, disse.

Durante a cerimônia, hou-
ve diversas manifestações da 
plateia a favor e contra a liber-
tação do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, preso 
desde abril deste ano no âm-
bito da Operação Lava Jato. 
As divergências sobre Lula 
provocaram, até mesmo, um 
princípio de confusão entre 
os deputados federais eleitos 
Rogério Correia (PT) e Cabo 
Junio Amaral (PSL).

 Foram diplomados deputados estaduais e federais, governador, vice-governador e senadores eleitos

ORADORES

13º salário
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) foi à tribuna, na 
fase de Oradores, para ex-
pressar sua indignação pela 
demora do Governo do Es-
tado em divulgar a escala de 
pagamento do 13º salário 
dos servidores públicos. Se-
gundo ele, o governo de Fer-
nando Pimentel mostrou-se 
“irresponsável e negligente”, 

promovendo o “inchaço” da 
máquina pública e das em-
presas estatais. O deputado 
disse, ainda, que os parla-
mentares não permitirão a 
aprovação do Projeto de Lei 
(PL) 5.456/18, do governa-
dor, que cria o Fundo Extra-
ordinário do Estado de Minas 
Gerais (Femeg). Sargento 
Rodrigues afirmou que há ao 
menos 30 deputados contra 

a aprovação da proposição. O 
PL 5.456/18 vincula receitas 
extraordinárias do Estado ao 
pagamento de despesas não 
quitadas, tendo como princi-
pal fonte de recursos a com-
pensação a que Minas tem 
direito pelas perdas ocasio-
nadas pela Lei Kandir. Essa lei 
isentou de ICMS as exporta-
ções de produtos não indus-
trializados, como o minério. Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Geração – Adriana Buzelin
 0h30 Panorama – Finanças de fim de ano
 1h Via Justiça – Dependentes químicos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (6/7/2018) – 

debate a importância do leite e sua produção em Minas 
 3h40 Pensando em Minas – Relendo os clássicos em época de crise, 

com Sérgio da Mata 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – Finanças de fim de ano
 9h30 Balanço da 18ª Legislatura
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
10h30 Pensando em Minas – A incorporação do conflito no processo 

legislativo, com Flávia Pessoa e José Alcione Bernardes

 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 
Sul e Sudoeste

 13h Mundo Político 
13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito)  – Cervejas artesanais em Minas
 20h Palestra – Novas tecnologias no setor público, com Mateus 

Moreira e Daniel Lança 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Exposição Cemig nas comunidades (Galeria de Arte) – trabalhos do fotó-

grafo Euler Júnior sobre a chegada da energia elétrica em comunidades 
de Belo Horizonte e Uberlândia

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
10h15

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Reunião Solene (Plenário) – destinada ao encerramento da 4ª Sessão Le-

gislativa Ordinária da 18ª Legislatura
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
14h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.456/18

Do governador Fernando Pimentel. Cria o Fundo Extraordinário de Mi-
nas Gerais. Votação em 2º turno (urgência)

PL 5.406/18 
Do governador Fernando Pimentel. Estima as receitas e fixa as despesas 
do orçamento para 2019. Prosseguimento da discussão em turno único

Reunião Solene (14h15)
Destinada ao encerramento da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 
18ª Legislatura

ORADORES

Despedida
Eleito para a Câmara dos De-
putados, o deputado Rogé-
rio Correia (PT) agradeceu, 
em seu discurso, os votos 
recebidos e despediu-se dos 
colegas. Ele elogiou o traba-
lho da Assembleia nos últi-
mos quatro anos, afirmando 
que, apesar das dificuldades 
impostas pela crise, o Par-
lamento mineiro termina a 

18ª Legislatura “com todas 
as suas funções em dia”. Pa-
rabenizou, em especial, o 
presidente Adalclever Lopes 
(MDB) “pelo esforço e dedi-
cação” para aprovar as pautas 
necessárias e conter despe-
sas. Rogério Correia rebateu 
as críticas ao atual Governo 
do Estado, argumentando 
que, ao assumir, o governador 
Fernando Pimentel encon-

trou um déficit de quase R$ 8 
bilhões, criado por sucessivos 
empréstimos contraídos nos 
governos de Aécio Neves e 
Antonio Anastasia. Mesmo 
assim, segundo o deputado, 
Pimentel conseguiu man-
ter serviços essenciais, que 
poderão ser prejudicados a 
partir do próximo ano, já que 
o governador eleito admitiu 
que vai promover cortes.Fo
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