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Deputados estaduais eleitos em 2018
serão diplomados hoje pelo TRE

Os 77 deputados eleitos para 
a 19ª Legislatura, que vai de 
1º de fevereiro de 2019 a 31 
de janeiro de 2023, serão di-
plomados hoje (19) pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais (TRE-MG). A Ses-
são Solene de Diplomação dos 
Eleitos no Pleito de 2018 terá 
início às 17 horas, no Grande 
Teatro do Palácio das Artes 
(Avenida Afonso Pena, 1.537, 
Centro), em Belo Horizonte.

Além dos deputados es-
taduais, receberão seus di-
plomas os eleitos para os car-
gos de governador do Estado, 
Romeu Zema, e vice-governa-
dor, Paulo Brant. Também en-
tram na lista de diplomação 
os 53 deputados federais e 
os senadores eleitos por Mi-
nas, Rodrigo Pacheco (DEM) 
e Carlos Viana (PHS), bem 
como os suplentes de ambos.

Com a diplomação, os 
deputados estaduais eleitos 
passam a contar com todos 
os requisitos necessários para 
tomar posse na Assembleia de 
Minas, o que ocorrerá no dia 1º 

de fevereiro de 2019. Também 
nessa data, será eleita a nova 
Mesa da ALMG, responsável 
por dirigir os trabalhos legisla-
tivos. Ela é formada pelo pre-
sidente, três vice-presidentes 
e três secretários, com manda-
tos de dois anos, que vencem 

sempre em 31 de janeiro, dois 
anos depois da posse.

Os suplentes aos cargos 
de deputado federal e es-
tadual, até a 3ª-suplência, 
poderão receber os diplo-
mas no próprio TRE-MG, na 
Coordenadoria de Registro, 

Propaganda e Anotações Par-
tidárias, a partir de amanhã, 
das 13 às 17 horas.

Os demais suplentes pode-
rão apresentar requerimento 
no Protocolo Geral do órgão, 
solicitando o diploma, que será 
entregue oportunamente.

Assim como ocorreu em 2014, a solenidade de diplomação será no Grande Teatro do Palácio das Artes

Sarah Torres / Arquivo ALMG

Renovação na Assembleia foi de mais de 40%
Nas eleições de outubro, 46 
parlamentares estaduais se 
mantiveram nos cargos e 31 
novos foram eleitos para as 
77 cadeiras do Poder Legisla-
tivo mineiro. Houve, portanto, 
uma renovação de 40,25%, 
considerando-se a composi-
ção atual da legislatura.

Dos cinco deputados es-
taduais mais votados, três 
são novatos: o campeão de 
votos, o apresentador de TV 
Mauro Tramonte (PRB), Bru-
no Engler (PSL) e Cleitinho 
(PPS), que ficaram em tercei-
ro e quarto lugares, respecti-
vamente. O segundo coloca-
do foi o veterano Sargento 

Rodrigues (PTB), e o quinto, 
o também reeleito Noraldino 
Junior (PSC).

Outro dado relevante foi 
o aumento da bancada femi-
nina, que subiu de seis para 
dez deputadas. Entre as atu-
ais, quatro se reelegeram. 
São elas: Marília Campos 
(PT), Rosângela Reis (Pode), 
Ione Pinheiro (DEM) e Celi-
se Laviola (MDB). As novatas 
são Beatriz Cerqueira (PT), 
campeã entre as mulheres, 
com 96.824 votos, Delegada 
Sheila (PSL), Leninha (PT), 
Laura Serrano (Novo), Ana 
Paula Siqueira (Rede) e An-
dreia de Jesus (Psol).

Regiões – Do ponto de vis-
ta regional, o resultado das 
eleições mostrou que, nas 
dez macrorregiões do Esta-
do, deputados veteranos li-
deraram em seis delas, e os 
novatos, em quatro. Mauro 
Tramonte obteve a grande 
maioria de seus votos na 
Região Central: 478.610 de 
um total de 516.390.

Eleito para o sétimo 
mandato consecutivo, Hely 
Tarqüínio (PV) foi o candi-
dato com maior número de 
votos nas Regiões do Alto 
Paranaíba e Noroeste, com 
50.934 e 12.003, respecti-
vamente.

Já os estreantes na ALMG 
Cleitinho, com 86.952 votos, 
Delegada Sheila (PSL), com 
62.299 votos, e Delegado 
Heli Grilo (PSL), com 64.692 
votos, foram, respectiva-
mente, os majoritários nas 
Regiões Centro-Oeste, Zona 
da Mata e Triângulo.

Nas Regiões Jequitinho-
nha/Mucuri, Norte de Mi-
nas, Rio Doce e Sul de Minas, 
quatro veteranos obtiveram 
mais votos: Doutor Jean Freire 
(PT), com 66.268 votos, Arlen 
Santiago (PTB), com 70.361, 
Rosângela Reis, com 63.141,  
e Cássio Soares (PSD), com 
90.000, respectivamente.
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Edital de curso sobre Poder Legislativo
está disponível para consulta na internet

Está disponível para consulta 
o edital de seleção de nova 
turma do curso de Especiali-
zação em Poder Legislativo e 
Políticas Públicas, oferecido 
pela Escola do Legislativo da 
Assembleia. Os interessados 
podem acessar as informações 
na página da Escola do Legisla-
tivo, no Portal da Assembleia. 
No endereço almg.gov.br, cli-
que no alto, à direita, em “Es-
cola do Legislativo”. Em segui-
da, na página da instituição, 
clique em “Pós-graduação”, 
no menu à direita, logo abaixo 
de “Cursos e Palestras”.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo poderão ser 
feitas entre 14 de janeiro e 5 
de fevereiro de 2019, na pró-
pria Escola. O curso tem 40 
vagas, sendo 20 para servido-
res da Assembleia Legislativa 
e 20 para o público externo.

Os interessados em con-
correr a uma dessas vagas de-
verão apresentar ficha de ins-
crição impressa e preenchida, 
foto 3×4, currículo (preferen-

cialmente o Currículo Lattes), 
cópia do documento de iden-
tidade e cópia do documento 
comprobatório da conclusão 
do curso de graduação. Os 
originais deverão ser levados 
para conferência.

O curso tem o objetivo 
de formar profissionais qua-
lificados para a atuação ou a 
interação com o Poder Legis-
lativo, auxiliando no processo 
de formulação, implementa-
ção, acompanhamento e ava-
liação de políticas públicas.
Prova – O processo seletivo terá 
uma prova escrita eliminatória, 
a ser aplicada em 8 de fevereiro 
de 2019, das 14 às 17 horas, na 
Escola do Legislativo. Ela será 
baseada no texto “Poder Legis-
lativo e políticas públicas. Uma 
abordagem preliminar”, de An-
tônio Carlos de Torrens. 

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 22 de 
fevereiro, no Portal da Assem-
bleia. Os candidatos aprovados 
deverão comparecer à Escola 
do Legislativo para efetuar a 

matrícula, no prazo de 25 de 
fevereiro a 1º de março de 
2019. O início das aulas está 
previsto para o dia 8 de março.
Disciplinas – Fazem parte da 
grade curricular do curso de 
especialização 16 disciplinas, 
das quais 13 terão aulas regu-
lares às sextas-feiras, das 14 
às 18 horas. Duas disciplinas 
terão aulas concentradas em 
quatro dias consecutivos, das 
9 às 12 horas e das 14 às 18 

horas, na segunda quinzena 
dos meses de julho de 2019 
e julho de 2020. Uma das dis-
ciplinas será semipresencial, 
com 22 horas a distância e 2 
horas presenciais. 

O valor total do curso de 
especialização, que tem 384 
horas de carga horária e é 
reconhecido pelo Conselho 
Estadual de Educação, é de R$ 
6.480, que podem ser dividi-
dos em 18 parcelas de R$ 360.

Curso da ALMG trata da formulação de políticas públicas 

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ALMG dá posse a governador no dia 1º

A Assembleia Legislativa dará 
posse ao governador eleito, 
Romeu Zema, em Reunião 
Solene de Plenário no dia 1º 
de janeiro de 2019, às 9 ho-
ras. Também será empossa-
do o vice-governador eleito, 
Paulo Brant.

Eles chegarão à ALMG 
pelo Hall das Bandeiras, pas-
sarão por um corredor for-
mado pelos Dragões da In-
confidência, grupamento de 
honra da Polícia Militar do 
Estado, e serão recebidos por 
uma comitiva de deputados.

Juntos, passarão por pre-
feitos, vice-prefeitos e presi-
dentes de câmaras municipais 
e se encaminharão até o Ple-
nário, onde serão saudados 
pela cúpula de aço de cade-
tes do Corpo de Bombeiros. 
Em seguida, haverá a execu-
ção do Hino Nacional.

Durante a cerimônia, o go-
vernador eleito e seu vice entre-
garão suas declarações de bens 
ao presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB), 
que conduzirá a solenidade.

Depois, será firmado o 
compromisso constitucio-
nal, com leitura do termo 
de posse, assinado por 
ambos. O deputado Adal-
clever Lopes os declarará em-
possados. Eles também rece-
berão exemplares das Consti-
tuições Federal e Estadual.

Nesse momento, ocorrerá a 
transmissão do cargo de gover-
nador, antes realizada no Palá-
cio da Liberdade. A solenidade 
terá ainda discursos do gover-
nador e do presidente da ALMG.

No mesmo dia, às 11 ho-
ras, haverá uma solenidade 
de início do novo governo, na 
Cidade Administrativa.
Perfis – Natural de Araxá (Alto 
Paranaíba), Romeu Zema é 
formado em Administração de 
Empresas e comanda o grupo 
empresarial Zema. Paulo Brant 
nasceu em Diamantina (Região 
Central) e é engenheiro e eco-
nomista. Já ocupou cargos exe-
cutivos no poder público e na 
iniciativa privada.

Em novembro, Romeu 
Zema visitou a ALMG e foi re-
cebido pelo presidente, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB).

Romeu Zema foi recebido na Assembleia por Adalclever Lopes

Luiz Santana
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Deputados divergem sobre o Fundo 
Extraordinário, de novo fora da pauta

A pauta da Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem trazia 
oito projetos de autoria de de-
putados. Entretanto, os pro-
nunciamentos dos parlamen-
tares giraram em torno de 
outra proposição, o Projeto de 
Lei 5.456/18, do governador 
Fernando Pimentel, que cria o 
Fundo Extraordinário do Esta-
do de Minas Gerais (Femeg). 
A matéria, que tramita em 2º 
turno, tem gerado controvér-
sia entre a base do governo e 
a oposição. Diante da falta de 
acordo, não entrou sequer na 
pauta de Plenário de ontem e 
também não está relacionada 
para hoje.

A intenção do Poder Exe-
cutivo é, por meio do fundo, 

vincular receitas extraordiná-
rias do Estado ao pagamento 
de despesas não quitadas, 
os restos a pagar. A principal 
fonte de recursos seria a com-
pensação a que Minas Gerais 
tem direito em decorrência 
das perdas ocasionadas pela 
Lei Kandir, que desonerou de 
ICMS as exportações de pro-
dutos não industrializados, 
como o minério.

A proposta de criação do 
fundo tem sido duramente 
criticada por prefeitos nas úl-
timas semanas. Eles temem 
não receber repasses retidos 
pelo governo, como os relati-
vos ao ICMS e ao IPVA. 

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) declarou que, com a 

complacência dos outros Po-
deres, o Executivo criou um 
rombo bilionário a ser deixa-
do para o próximo governo, o 
que torna impossível o paga-
mento da dívida com os muni-
cípios. Para ele, o fundo seria 
apenas uma manobra fiscal. 

Na mesma linha, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB) classificou a matéria 
como “contabilidade fraudu-
lenta.” Também contrário ao 
projeto, o deputado Bosco 
(Avante) parabenizou a mo-
bilização dos prefeitos na As-
sembleia Legislativa.
Reconhecimento – Coube ao 
deputado Rogério Correia (PT) 
a defesa da criação do fundo. 
No seu entender, a situação 

é exatamente inversa, uma 
vez que o fundo seria um re-
conhecimento dos débitos do 
governo, entre os quais os re-
lacionados às prefeituras.

Rogério Correia ponde-
rou que a difícil situação fiscal 
do Estado não teve início no 
governo de Fernando Pimen-
tel, e sim com a Lei Kandir, 
em 1996, que teria causado 
um prejuízo total de R$ 135 
bilhões a Minas.

Em defesa de Pimentel, 
o deputado também afirmou 
que a administração petista 
recebeu o Estado com um 
déficit de R$ 7 bilhões e que, 
ao contrário de gestões do 
PSDB, não contraiu nenhum 
empréstimo.

ORADORES

Despedida 1
O deputado Dilzon Melo 
(PTB) foi à tribuna para se 
despedir da ALMG. De acordo 
com ele, ao fim de 28 anos de 
mandatos parlamentares, a 
avaliação é positiva. Ele acres-
centou, no entanto, que dos 
últimos quatro anos “a única 
coisa a se comemorar é o fim 
do mandato de (Fernando) 
Pimentel”. Melo desejou que, 

“com o próximo governador, 
Minas Gerais seja feliz”. Ele 
também fez uma avaliação 
de sua carreira política: “Saio 
com a cabeça erguida, a ficha 
limpa, sem denúncias ou pro-
cessos. Meu tempo passou, 
agora é hora de renovação”. 
Em apartes, lamentaram sua 
saída as deputadas Rosânge-
la Reis (Pode), Celise Laviola 
(MDB) e Ione Pinheiro (DEM) 

e os deputados Gustavo Vala-
dares (PSDB), Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Carlos Pi-
menta (PDT), Hely Tarqüínio 
(PV), Luiz Humberto Carnei-
ro (PSDB), Felipe Attiê (PTB), 
Bosco (Avante), Arlen San-
tiago (PTB), João Vítor Xavier 
(PSDB), Cássio Soares (PSD), 
Gil Pereira (PP), Rogério Cor-
reia (PT) e Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB).

 
Despedida 2
Outro parlamentar que utili-
zou a fase de Oradores para se 
despedir foi o deputado Paulo 
Guedes (PT), que, depois de 12 
anos “de luta intensa”, vai ini-
ciar mandato de deputado fe-
deral. “Aprendi muito aqui com 
vocês. Saio com nova missão, 
lutar cada vez mais por inves-
timentos no Norte de Minas, 

no Jequitinhonha, no Mucuri e 
no Noroeste do Estado”, disse. 
Ele também citou sua atuação 
como vereador no município 
de Manga e como diretor do 
Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dno-
cas). “Apresentei mais de 250 
projetos, 150 viraram leis. 
Mudamos as regras do Fhidro 
(fundo destinado às bacias hi-

drográficas), criamos o novo 
Código Florestal em Minas, 
restauramos a Igreja do Ro-
sário, em Januária, uma das 
mais antigas do Estado. Foram 
muitas conquistas e por elas 
agradeço a todos e ao povo de 
Minas”, afirmou. Em apartes, 
os deputados Rogério Correia 
(PT) e Celise Laviola (MDB) de-
sejaram boa sorte ao colega. 

 
Despedida 3
O deputado Cláudio do Mundo 
Novo (Pros), que também se 
despede da Assembleia Legisla-
tiva, fez um discurso de agrade-
cimento à acolhida que recebeu 
do presidente da Casa, deputa-
do Adalclever Lopes (MDB), ao 
apoio do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) e dos servido-
res da ALMG e a seus eleitores. 

Cláudio do Mundo Novo, que 
tomou posse como deputado 
há pouco mais de dois meses, 
em vaga aberta pela perda de 
mandato de Missionário Mar-
cio Santiago, destacou nunca 
ter faltado ao trabalho e falou 
sobre o resultado de sua atua-
ção parlamentar, que se tradu-
ziu em emendas destinadas a 
entidades de saúde do Estado. 

O deputado também se disse 
decepcionado com a briga po-
lítica em torno da votação do 
Fundo Extraordinário de Mi-
nas Gerais (Femeg), proposto 
pelo governo. Ele afirmou ser 
contrário ao fundo e classifi-
cou como um absurdo o que 
o Poder Executivo estadual 
faz com os prefeitos, que co-
bram repasses atrasados.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Finanças de fim de ano
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Gestão arquivista no Poder Legislativo, com Daliane 

Silvério, Darlan eterno, Welder silva e Werley de Oliveira 
 4h30 Comissão de Segurança Pública (11/9/2018) – debate a 

situação dos moradores das unidades residenciais do programa 
Lares Geraes

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Dependentes químicos
 7h Zás – Des espera – Yepocá Cia. de Teatro
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise)  – Finanças de fim de ano
 9h Balanço da 18ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Memória e Poder – escritor Benito Barreto

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

discussão e votação de proposições 
 16h Diplomação dos deputados eleitos para a 19ª Legislatura (ao 

vivo)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – A intervenção no Rio e o debate público
 20h05 Balanço da 18ª Legislatura
 21h Assembleia Debate (reprise) – Desafios do desenvolvimento: 

Regiões Central e Metropolitana
 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

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

• Assembleia do Sind-Saúde (Hall das Bandeiras) – cessão de espaço
10h15

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

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

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

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 
votar proposições da comissão

17 horas
• Diplomação dos eleitos em 2018 (Palácio das Artes)

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.633/17

Do deputado Antônio Jorge. Altera a Lei 22.460, de 2016, que estabele-
ce diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêu-
ticas. Discussão em 2º turno (urgência)

PL 3.001/15
Do deputado Isauro Calais. Obriga cartórios a incluir nas escrituras o 
nome e a inscrição profissional do responsável pela intermediação de 
negócios imobiliários. Discussão em 2º turno

PL 3.575/16
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Piedade de Ponte Nova. Discussão em 
2º turno

PL 3.909/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

PL 4.269/17
Do deputado Gustavo Santana. Dispõe sob a municipalização de trecho 
rodoviário estadual que especifica. Discussão em 2º turno

PL 5.276/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural a 
Festa de Nossa Senhora da Cabeça, no município de Perdizes. Discus-
são em 2º turno

PL 5.277/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural a 
Festa em Louvor à Mártir Filomena, no município de Araxá. Discussão 
em 2º turno


