
Posse dos 77 deputados eleitos pelos
mineiros dá início à nova legislatura
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Em 2015, solenidade de posse dos deputados reuniu mais de mil pessoas no Plenário da Assembleia
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Mesa da Assembleia Legislativa para 
o próximo biênio será conhecida hoje

O novo presidente da Assem-
bleia, que representará o Po-
der Legislativo nos próximos 
dois anos, será conhecido 
hoje, depois da posse dos 
deputados eleitos para a 19ª 
Legislatura. A eleição do pre-
sidente e dos demais integran-
tes da Mesa da Assembleia 
está marcada para começar às 
16 horas, no Plenário.

Pela terceira vez, a Mesa 
é eleita por votação aberta, 
com o registro de cada voto no 
painel eletrônico do Plenário. 
A Emenda à Constituição 91, 
de 2013, acabou com o voto 
secreto nas principais delibera-
ções do Poder Legislativo esta-
dual. O resultado é registrado 
em tempo real, no painel.

O deputado Hely Tarqüí-
nio (PV), por ser o decano 
da Assembleia, presidirá a 
reunião. Na abertura da so-
lenidade, são anunciadas as 
chapas e as eventuais candi-
daturas avulsas, registradas 
até as 12 horas de hoje, ou 
seja, duas horas antes do iní-
cio da Reunião Preparatória, 
destinada à posse dos depu-
tados, conforme determina o 
Regimento Interno.

Qualquer deputado pode 
se candidatar a qualquer car-
go da Mesa. Entretanto, a 
composição das chapas cos-
tuma respeitar a representa-
ção proporcional dos parti-
dos com assento na ALMG.

Após o anúncio das can-
didaturas, é realizada a vo-
tação para cada um dos sete 
cargos da Mesa da Assem-
bleia (presidente, 1º, 2º e 
3º-vice-presidente e 1º, 2º e 
3º-secretário). Os parlamen-
tares só têm a opção de votar 
“sim” ou em branco.

Para se eleger presiden-
te, o candidato precisa obter 
a maioria absoluta dos votos, 
ou seja, 39. Mesmo no caso 
de uma candidatura única, se 
a maioria absoluta não for al-
cançada em primeiro escrutí-
nio, é realizado um segundo, 

em que basta a maioria sim-
ples para a escolha do novo 
presidente, ou seja, o maior 
número de votos entre os 
presentes.

Na votação com dois ou 
mais candidatos a presiden-
te, não sendo alcançada a 
maioria absoluta por nenhum 
deles no primeiro escrutínio, 
os dois primeiros colocados 
vão para o segundo escrutí-
nio, em que o mais votado é 
eleito. Para todos os outros 
cargos da Mesa, é necessária 
apenas a maioria simples, em 
escrutínio único.

Posse – Após o processo de 
votação, os dois deputados 
selecionados como escruti-
nadores pelo presidente con-
firmam a apuração eletrônica 
registrada no painel. Nesse 
momento, o deputado que 
preside a reunião anuncia o 
resultado e empossa o novo 
presidente. Já como represen-
tante do Parlamento mineiro, 
o novo presidente dá posse 
aos demais membros da Mesa 
e faz um discurso, que marca 
o encerramento da solenida-
de. O mandato dos membros 
da Mesa é de dois anos.

Eleição da Mesa em fevereiro de 2015 foi a primeira por votação aberta, o que se repetirá hoje

Willian Dias / Arquivo ALMG

Atribuições incluem orçamento e carreiras
Responsável pela direção dos 
trabalhos da ALMG, a Mesa 
da Assembleia tem entre 
suas atribuições a aprovação 
da proposta de orçamento 
anual das administrações di-
reta e indireta da Casa, a defi-
nição de limites e competên-
cias para ordenar despesas e 
a autorização da celebração 
de contratos, assim como a 
orientação dos serviços ad-
ministrativos.

Cabe à Mesa, também, 
decidir sobre matérias relati-
vas aos direitos, aos deveres 

e à carreira dos servidores, 
apresentar projetos de reso-
lução, emitir pareceres sobre 
matérias especificadas no Re-
gimento Interno e promulgar 
emendas à Constituição.

Entre as responsabilida-
des da Mesa se destacam, 
ainda, a aplicação de pena-
lidade de censura escrita, a 
concessão de licença ou a 
declaração da perda de man-
dato de deputado. 

Além de formar uma co-
missão executiva que deve 
orientar as atividades do Par-

lamento mineiro, cada mem-
bro da Mesa da Assembleia 
é incumbido de atividades 
específicas, previstas no Regi-
mento Interno da Casa.

Entre outras funções, o 
presidente representa a As-
sembleia e exerce o Governo 
do Estado no caso de impe-
dimento do governador e de 
seu vice, ou no caso de vacân-
cia dos respectivos cargos.

Os três vice-presidentes 
substituem o presidente no 
caso de sua falta, pela ordem 
de sua enumeração.

O 1º-secretário tem como 
tarefas de destaque inspe-
cionar os trabalhos da Secre-
taria da Assembleia e fazer 
a correspondência oficial da 
ALMG. O 2º-secretário fiscali-
za a redação das atas e faz a 
sua leitura no Plenário, redige 
as atas das reuniões secretas 
e auxilia o 1º-secretário nas 
verificações de votação. O 3º- 
-secretário substitui os de-
mais, em sua ausência. Os 
secretários também podem 
substituir o presidente na falta 
ou no impedimento dos vices.
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Conheça os deputados que tomarão posse

Agostinho Patrus (PV)
Reeleito, assume seu quarto 
mandato na Assembleia Le-
gislativa. Na 18ª Legislatura, 
liderou o Bloco Compromisso 
com Minas Gerais e foi pre-
sidente da Comissão Extraor-
dinária das Barragens. Ante-
riormente, foi secretário de 
Estado de Turismo e de De-
senvolvimento Social. É filho 
do ex-presidente da ALMG 
Agostinho Patrus. É empresá-
rio. Nasceu em Belo Horizon-
te, em 1º/7/1971.

Alencar da Silveira Jr. (PDT)
Assume hoje o sétimo man-
dato consecutivo na ALMG. 
Na 18ª Legislatura, foi 2º-se-
cretário da Mesa. Também foi 
2º-secretário e 3º-secretário 
em legislaturas anteriores. Foi 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte e do 
Conselho de Administração 
do América Futebol Clube. 
Sua principal área de atuação 
é a Região Central. Radialista 
e jornalista, nasceu em Sete 
Lagoas, em 12/1/1962.

Ana Paula Siqueira (Rede)
Eleita pela primeira vez para a 
ALMG. Foi chefe de gabinete 
do ex-deputado Paulo Lamac, 
atual vice-prefeito de Belo 
Horizonte. Em 2017, foi titu-
lar da Subsecretaria Munici-
pal de Participação Popular 
de BH, responsável pelo Or-
çamento Participativo. Antes 
de ingressar na carreira polí-
tica, foi coordenadora-geral 
do curso Pré-UFMG. É assis-
tente social. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 2/2/1980.

André Quintão (PT)
Reeleito, assume o quinto 
mandato consecutivo na As-
sembleia Legislativa. Na 18ª 
Legislatura, foi líder do Bloco 
Minas Melhor. Entre 2015 e 
2016, foi secretário de Estado 
de Trabalho e Desenvolvimen-
to Social. Já presidiu a Comis-
são de Participação Popular da 
ALMG, que ajudou a implantar. 
Foi também vereador da Capi-
tal. Assistente social e sociólo-
go, nasceu em Belo Horizonte, 
em 5/8/1964.

Andréia de Jesus (Psol)
Assume hoje seu primeiro 
mandato. É advogada popular, 
educadora infantil e funcioná-
ria pública. Trabalhou como 
doméstica e é a primeira pes-
soa de sua família com curso 
superior, tendo seu ingresso 
na universidade sido garanti-
do por políticas de ações afir-
mativas. Integrou as Comuni-
dades Eclesiais de Base e as 
Pastorais de Rua e Carcerária. 
Nasceu em Belo Horizonte, 
em 28/6/1978.

Antonio Carlos Arantes (PSDB)
Reeleito, assume seu quin-
to mandato na Assembleia 
Legislativa. Na 18ª Legislatu-
ra, exerceu a presidência da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria. Produtor rural, 
é autor da lei do queijo Minas 
artesanal e da lei que insti-
tuiu o Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar. Foi prefeito, duran-
te 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. Foi 3º-secretário 
da Mesa na 18ª Legislatura. Foi, 
ainda, presidente da Comissão 
de Saúde, tendo atuado em 
outras comissões. Sua princi-
pal região de atuação política 
é o Norte de Minas. Médico e 
advogado, foi prefeito de Co-
ração de Jesus e vice-prefeito 
de Montes Claros, onde nas-
ceu em 25/7/1954.

Bartô (Novo)
Aos 37 anos, foi eleito para 
seu primeiro mandato como 
deputado da Assembleia Le-
gislativa. É um dos fundadores 
do diretório do Partido Novo 
em Minas Gerais. Formado em 
economia e em direito. É espe-
cialista em investimentos, com 
experiência em corretoras de 
capital e em bancos. É também 
membro honorário do Institu-
to Formador de Líderes (IFL). 
Nasceu em Belo Horizonte, em 
2/6/1981.

19ª LEGISLATURA
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Beatriz Cerqueira (PT)
Eleita em sua primeira candi-
datura a um cargo eletivo, foi 
presidenta da Central Única 
dos Trabalhadores em Minas 
(CUT-MG) e coordenadora- 
-geral do Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação 
(Sind-UTE). Sua militância po-
lítica teve início na Pastoral da 
Juventude. Filha de um garçom 
e uma manicure, é professora 
da educação básica e formada 
em direito. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 3/3/1978.

Betão (PT)
Foi vereador por três man-
datos na Câmara Municipal 
de Juiz de Fora. Formado 
em geografia, é professor 
nas redes estadual e munici-
pal de Juiz de Fora e na rede 
privada. Grande parte de sua 
trajetória política foi no Sindi-
cato dos Professores (Sinpro). 
Também dirigiu a Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) na 
Zona da Mata e em Minas Ge-
rais. Nasceu em Juiz de Fora, 
em 5/9/1964.

Betinho Pinto Coelho
(Solidariedade)
É filho do ex-presidente da ALMG 
e ex-governador Alberto Pinto 
Coelho e da ex-vice-reitora da 
Uemg Santuza Abras. Foi eleito 
na sua primeira campanha po-
lítica. Pretende dar atenção, no 
mandato, aos setores de energias 
renováveis, mineração, agrone-
gócio, meio ambiente, educação, 
indústria e comércio e empre-
endedorismo. É formado em 
administração. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 28/4/1975.

Braulio Braz (PTB)
Reeleito, assume o quarto 
mandato na Assembleia Legis-
lativa. Foi 3º-vice-presidente 
da Mesa no primeiro biênio 
da 18ª Legislatura. Ocupou o 
cargo de secretário de Estado 
de Esportes e da Juventude, 
entre 2011 e 2012. Adminis-
trador de empresas, é presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo do Grupo Líder. Sua princi-
pal região de atuação política 
é a Zona da Mata. Nasceu em 
Muriaé, em 21/9/1948.

Bruno Engler (PSL)
Assume seu primeiro man-
dato. Foi o terceiro deputado 
mais votado, com 120.252 
votos. É estudante de direi-
to e coordena o Movimento 
Direita Minas, de promoção 
dos valores conservadores. 
Em seu mandato, pretende 
atuar na defesa dos agentes 
de segurança, na militarização 
de escolas com problemas de 
disciplina e a favor do projeto 
Escola sem Partido. Nasceu em 
Curitiba (PR), em 17/6/1997.

Carlos Henrique (PRB)
Reeleito, assume seu terceiro 
mandato na Assembleia. Foi 
secretário de Estado de Es-
portes, entre abril de 2015 e 
novembro de 2016. Nesse pe-
ríodo, foi um dos responsáveis 
pelas atividades referentes 
aos Jogos Olímpicos Rio 2016 
em Minas Gerais. Exerceu três 
mandatos 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 o sétimo 
mandato consecutivo na As-
sembleia Legislativa. Na 18ª 
Legislatura, exerceu a presi-
dência da Comissão de Saúde. 
Entre janeiro de 2011 e maio 
de 2012, foi secretário de Es-
tado de Trabalho e Emprego. 
Foi também presidente da 
Câmara Municipal de Montes 
Claros e secretário de Gover-
no do mesmo município. É 
médico. Nasceu em Belo Ho-
rizonte, em 11/10/1954.

Bosco (Avante)
Reeleito, assume seu tercei-
ro mandato. Exerceu, na 18ª 
Legislatura, a presidência da 
Comissão de Cultura e a vice-
-presidência da Comissão de 
Minas e Energia. Também 
atuou como vice-líder do 
Governo. É produtor agrope-
cuário e bacharel em direito. 
Foi presidente da Câmara 
Municipal de Araxá. Sua prin-
cipal região de atuação políti-
ca é o Alto Paranaíba. Nasceu 
em Araxá, em 31/5/1966.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Cassio Soares (PSD)
Reeleito, assume o terceiro 
mandato na Assembleia Le-
gislativa. Na 18ª Legislatura, 
foi presidente da Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. En-
tre fevereiro de 2012 e abril 
de 2014, ocupou o cargo de 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Social. Entre 
2007 e 2010, foi subsecretá-
rio de Estado de Defesa So-
cial. É economista. Nasceu 
em Passos, em 7/6/1981.

Celinho Sintrocel (PCdoB)
Reeleito, assume o tercei-
ro mandato consecutivo na 
Assembleia. Foi presidente 
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, 
na 18ª Legislatura. Dirigente 
sindical, presidiu o Sindicato 
dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários de Coronel 
Fabriciano (Sinttrocel). Suas 
principais regiões de atuação 
política são o Vale do Aço e a 
Região Central. Nasceu em Ti-
móteo, em 19/7/1960.

Celise Laviola (MDB)
Reeleita, assume seu segun-
do mandato consecutivo na 
ALMG. Na 18ª Legislatura, foi 
presidenta da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia e da Comissão Interesta-
dual Parlamentar de Estudos 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio Doce. 
É filha do ex-deputado José 
Laviola Matos. Advogada, é 
servidora aposentada da As-
sembleia. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 16/7/1961.

Charles Santos (PRB)
Assume seu primeiro manda-
to como deputado estadual. 
É formado em tecnologia da 
informação e é também ba-
charel em teologia, pós-gra-
duando em ciências políticas, 
comunicador e palestrante 
motivacional. Foi gerente de 
conteúdo do portal ArcaCen-
ter, diretor comercial da edi-
tora Unipro e diretor de Mer-
cado Leitor do jornal Hoje em 
Dia. Nasceu em Cabo Frio 
(RJ), em 7/9/1974. 

Cleitinho Azevedo (PPS)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia. Natural 
de Divinópolis, é conhecido 
no município por seu trabalho 
como comerciante no sacolão 
de verduras de sua família e 
por ser músico. Sua atuação 
política tem como foco as 
críticas aos privilégios dos po-
líticos. Também atuou em de-
fesa da causa animal, em es-
pecial dos cães de rua. Foi ve-
reador em Divinópolis, cidade 
onde nasceu, em 15/4/1982.

Coronel Henrique (PSL)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia Legis-
lativa. É coronel do Exército 
Brasileiro. Atuou durante 23 
anos na Academia Militar das 
Agulhas Negras, em Resende 
(RJ). Professor, é graduado 
em medicina veterinária. Na 
campanha, defendeu o res-
gate 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 seu primeiro man-
dato na Assembleia. É militar 
da reserva da Polícia Militar de 
Minas Gerais. Na ativa, coman-
dou a corporação em Governa-
dor Valadares e Teófilo Otoni. 
Foi também diretor executivo 
da Universidade Vale do Rio 
Doce (Univale) e da Fundação 
Percival Farquhar, mantene-
dora da instituição de ensino. 
Disputou uma eleição pela pri-
meira vez. Nasceu em Galileia, 
em 24/7/1964.

Cristiano Silveira (PT)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na ALMG. Na 18ª 
Legislatura, exerceu a presi-
dência da Comissão de Direi-
tos Humanos. É graduado em 
filosofia e pós-graduado em 
planejamento e gestão es-
tratégica. Iniciou sua carreira 
política como líder estudantil. 
Em 2000, aos 22 anos, foi eleito 
vereador de São João del-Rei. 
Em 2004, elegeu-se vice-prefei-
to do mesmo município, onde 
nasceu, em 26/5/1978.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Delegado Heli Grilo (PSL)
Assume seu primeiro manda-
to na Assembleia. Delegado 
de Polícia Civil, já foi titular da 
Delegacia Regional de Araxá e 
comandou o 5º Departamen-
to de Polícia Civil de Uberaba. 
Iniciou sua carreira policial 
em 1981, atuando também 
nos municípios de Água Com-
prida, Uberlândia e Araguari. 
É bacharel em direito. Em 
1998, elegeu-se vereador de 
Uberaba, cidade onde nas-
ceu, em 25/8/1957.

Douglas Melo (MDB)
Reeleito, assume seu segundo 
mandato consecutivo na As-
sembleia Legislativa. É radia-
lista e foi locutor da rádio Mu-
sirama FM, de Sete Lagoas. 
Em 2012, foi eleito vereador 
no mesmo município. Perma-
neceu na Câmara Municipal 
até o ano de 2014, quando 
conquistou seu primeiro man-
dato na Assembleia. É tam-
bém graduado em publicida-
de e propaganda. Nasceu em 
Sete Lagoas, em 10/1/1984.

Doutor Jean Freire (PT)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na ALMG. Antes, 
foi vereador em Itaobim por 
três mandatos consecutivos. 
Na Assembleia, presidiu a 
Comissão de Participação Po-
pular. Filho de trabalhadores 
rurais, foi porteiro e atenden-
te de enfermagem, antes de 
formar-se em medicina. Sua 
principal região de atuação 
política é o Vale do Jequiti-
nhonha. Nasceu em Pavão, 
em 11/7/1971.

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
Reeleito, assume o sexto 
mandato consecutivo. Na 18ª 
Legislatura, foi 2º-vice-presi-
dente da Mesa. Ao longo dos 
mandatos anteriores, presidiu 
a Comissão de Constituição e 
Justiça e a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação 
Social e foi o primeiro presi-
dente da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar. Advoga-
do e professor, foi vice-prefei-
to de Ouro Fino, cidade onde 
nasceu, em 31/1/1949.

Doutor Paulo (Patri)
Assume seu primeiro man-
dato como deputado da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Foi vice-prefeito de 
Pouso Alegre. Iniciou a carrei-
ra política como vereador, no 
mesmo município. Médico 
ginecologista, atuou também 
na área de medicina do tra-
balho. Foi, ainda, presidente 
do Conselho Municipal de 
Saúde e da Associação Mé-
dica de Pouso Alegre, cidade 
onde nasceu, em 19/4/1971.

Doutor Wilson Batista (PSD)
Reeleito, assume seu tercei-
ro mandato consecutivo na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Na 18ª Legis-
latura, atuou como vice-pre-
sidente da Comissão de Saú-
de. É médico-cirurgião, espe-
cialista 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.

Delegada Sheila (PSL)
Assume o primeiro mandato 
de deputada, após ter sido 
vereadora em Juiz de Fora. É 
bacharel em direito. Foi inspe-
tora da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro e delegada da Polícia 
Civil de Minas Gerais, exercen-
do a função em Ubá e Juiz de 
Fora, onde foi titular do Nú-
cleo de Ações Operacionais, 
da Delegacia Regional e da 
Delegacia de Mulheres. Nas-
ceu em Presidente Prudente 
(SP), em 12/10/1978.

Doorgal Andrada (Patri)
Assume seu primeiro man-
dato como deputado, após 
ter sido o vereador mais jo-
vem da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte. É atleta 
de triatlo e oficial da reserva 
do Exército Brasileiro. Entre 
suas bandeiras, estão o apoio 
à pessoa com autismo e seus 
familiares, a promoção do 
esporte, a defesa de maior 
eficiência do poder público e 
o municipalismo. Nasceu em 
Barbacena, em 21/10/1992.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Duarte Bechir (PSD)
Reeleito, assume o seu quar-
to mandato consecutivo na 
Assembleia Legislativa, onde 
ingressou em 2009. Na 18ª  
Legislatura, presidiu a Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. 
Bacharel em direito, foi tam-
bém vereador e prefeito de 
Campo Belo. As principais 
regiões de atuação do parla-
mentar são Centro-Oeste, Sul 
de Minas e Central. Nasceu 
em Cristais, em 11/8/1957.

Elismar Prado (Pros)
Reeleito, assume seu terceiro 
mandato consecutivo na As-
sembleia. Na 18ª Legislatura, 
exerceu a presidência da Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte. Foi 
deputado federal (entre 2007 
e 2011) e vereador em Uber-
lândia. É formado em sociolo-
gia e música. Suas principais 
regiões de atuação política 
são Triângulo, Alto Paranaíba 
e Central. Nasceu em Uber-
lândia, em 12/8/1972.

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
Reeleito, assume seu segundo 
mandato. Na 18ª Legislatura, 
integrou comissões como as 
de Desenvolvimento Econô-
mico e de Esporte, Lazer e Ju-
ventude. Empresário do ramo 
calçadista há quase 20 anos, 
foi vice-prefeito de Nova Serra-
na, tradicional polo econômico 
desse segmento da economia 
mineira. Apoia projetos de 
cunho esportivo e social, tam-
bém em Nova Serrana, cidade 
onde nasceu, em 26/6/1972.

Fernando Pacheco (PHS)
Foi eleito para o seu primei-
ro mandato de deputado da 
Assembleia. É servidor públi-
co municipal da Prefeitura de 
Cataguases. Nessa mesma ci-
dade, foi secretário de Saúde 
e secretário de Fazenda. Foi 
também vereador do muni-
cípio, tendo exercido a presi-
dência da Câmara Municipal. 
Tem experiência em finanças 
públicas. Formou-se em ciên-
cias econômicas. Nasceu em 
Palma, em 12/9/1966.

Gil Pereira (PP)
Assume o sétimo mandato se-
guido na ALMG. Já foi 2º-secre-
tário da Casa e presidiu dife-
rentes comissões. Bacharel em 
administração, foi também ve-
reador e presidente da Câmara 
de Montes Claros e secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
e Integração do Norte de Mi-
nas, uma de suas regiões de 
atuação, juntamente com os 
Vales do Jequitinhonha e Mu-
curi. Nasceu em Montes Cla-
ros, em 13/6/1961.

Glaycon Franco (PV)
Reeleito, assume seu terceiro 
mandato consecutivo. Na 18ª 
Legislatura, foi presidente da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável. Antes, foi vereador em 
Conselheiro Lafaiete por dois 
mandatos e presidiu a Câma-
ra Municipal. É médico. Suas 
principais regiões de atuação 
são Alto Paraopeba, Vale do 
Piranga e Campo das Verten-
tes. Nasceu em Conselheiro 
Lafaiete, em 16/4/1967.

Guilherme da Cunha (Novo)
Eleito para o seu primeiro 
mandato, é graduado em di-
reito. É criador e ex-presiden-
te do Escritório Legal, organi-
zação que prestava assistência 
jurídica à população de baixa 
renda e direcionava seus ga-
nhos à manutenção de esco-
la destinada a crianças com 
deficiência. Criou, também, o 
Movimento Vigilância Cidadã, 
que fiscaliza as contas públi-
cas. Nasceu em Belo Horizon-
te, em 13/5/1983.

Gustavo Mitre (PSC)
Assume seu primeiro manda-
to na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. É advogado. 
Foi chefe de gabinete da Se-
cretaria Municipal Regional da 
Pampulha, em Belo Horizonte 
(2009-2010) e diretor do Insti-
tuto de Terras do Governo do 
Estado (2011-2014). Também 
dirigiu o Procon Municipal de 
Itaúna. Exerceu diversas ativi-
dades no segmento artístico e 
cultural. Nasceu em Belo Hori-
zonte, em 22/12/1966.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Gustavo Santana (PR)
Reeleito, assume seu segundo 
mandato consecutivo. Suplen-
te na eleição de 2014, passou 
a ocupar vaga na ALMG em 
2016. É filho do ex-deputado 
José Santana. Na 18ª Legisla-
tura, atuou como vice-líder do 
Governo e foi membro efeti-
vo das Comissões de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas e de Agropecuária e 
Agroindústria. É empresário 
e produtor rural. Nasceu em 
Belo Horizonte, em 4/1/1979.

Gustavo Valadares (PSDB)
Reeleito, assume o quin-
to mandato consecutivo na 
Assembleia. Empresário do 
ramo publicitário, é também 
bacharel em direito. Na 18ª 
Legislatura, foi líder da Mino-
ria na ALMG. Em legislaturas 
anteriores, foi líder da Maioria 
e presidente da Comissão de 
Transporte. Suas principais re-
giões de atuação são Central, 
Centro-Oeste, Rio Doce e Zona 
da Mata. Nasceu em Belo Ho-
rizonte, em 30/8/1977.

Hely Tarqüínio (PV)
Reeleito, assume seu séti-
mo mandato na Assembleia 
Legislativa. Ao longo desse 
tempo, foi 2º-vice-presiden-
te e ouvidor da ALMG, além 
de ter presidido diferentes 
comissões. Também já ocu-
pou o cargo de secretário ad-
junto de Estado de Saúde. É 
médico-cirurgião. Suas prin-
cipais regiões de atuação po-
lítica são o Alto Paranaíba e o 
Noroeste. Nasceu em Ubera-
ba, em 10/4/1940.

Inácio Franco (PV)
Reeleito, assume seu quarto 
mandato consecutivo na As-
sembleia Legislativa. Na 18ª 
Legislatura, foi o 3º-vice-pre-
sidente da ALMG. No biênio 
2015-2016, foi ouvidor do 
Parlamento mineiro. Foi elei-
to prefeito de Pará de Minas 
em 2000 e reeleito em 2004. 
Formado em direito, é pro-
dutor rural e empresário do 
setor de construção pesada. 
Nasceu em Itaberaí (GO), em 
9/4/1953.

Ione Pinheiro (DEM)
Reeleita, assume seu segun-
do mandato consecutivo. Na 
18ª Legislatura, foi vice-pre-
sidenta da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. 
É irmã do ex-presidente da 
Assembleia Legislativa Dinis 
Pinheiro e do ex-prefeito de 
Ibirité e ex-deputado federal 
Toninho Pinheiro. É empresá-
ria do setor têxtil. Sua princi-
pal região de atuação política 
é a Central. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 18/4/1966.

João Leite (PSDB)
Assume o sétimo mandato 
consecutivo na ALMG. Presi-
diu a Comissão de Segurança 
Pública, a CPI do Sistema Car-
cerário e a Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias, entre 
outras. Foi vereador em Belo 
Horizonte, secretário munici-
pal de Esportes e secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social e Esportes. Antes da 
carreira política, foi goleiro 
do Atlético. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 13/10/1955. 

João Magalhães (MDB)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato consecutivo na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Na 18ª Legisla-
tura, foi presidente da Comis-
são de Administração Pública. 
Antes, cumpriu cinco manda-
tos consecutivos na Câmara 
dos Deputados, em Brasília 
(DF). É pecuarista e cafeicul-
tor. Formou-se no curso de 
processos gerenciais e admi-
nistração. Nasceu na cidade 
de Matipó, em 6/2/1960.

João Vítor Xavier (PSDB)
Reeleito, assume seu terceiro 
mandato na Assembleia Le-
gislativa. Na 18ª Legislatura, 
exerceu a presidência da Co-
missão de Minas e Energia. 
Iniciou a vida política ao ele-
ger-se vereador em Belo Ho-
rizonte, em 2008. Jornalista 
e radialista, integra a equipe 
de esportes da Rádio Itatiaia. 
Sua principal região de atua-
ção política é a Central. Nas-
ceu em Belo Horizonte, em 
24/6/1982.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA



1º de fevereiro de 2019 sexta-feira – Assembleia Informa • 9

Laura Serrano (Novo)
Assume seu primeiro manda-
to na ALMG. É economista e 
membro da Golden Key Inter-
national Honour Society (socie-
dade de pós-graduados de alto 
desempenho). Foi assessora 
parlamentar na Câmara de Belo 
Horizonte e atuou em empre-
sas privadas. Tem experiência 
em gerenciamento de projetos, 
melhoria de processos, fiscali-
zação de contas públicas e cál-
culo tarifário. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 9/3/1987.

Leandro Genaro (PSD)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na Assembleia 
Legislativa. Na 18ª Legislatu-
ra, foi vice-presidente da Co-
missão Extraordinária de Pro-
teção dos Animais. É pastor 
da Igreja do Evangelho Qua-
drangular e superintendente 
da mesma igreja, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. É filho do ex-deputado 
estadual e também pastor 
Antônio Genaro. Nasceu em 
Contagem, em 3/7/1981.

Leninha (PT)
Assume seu primeiro man-
dato na Assembleia Legisla-
tiva. É graduada em ciências 
biológicas. Foi professora nas 
redes estadual e municipal 
de ensino em Montes Claros, 
sendo eleita para cargos dire-
tivos no Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação 
(Sind-UTE) e na Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT). 
Atua em movimentos sociais 
e pastorais. Nasceu em Mon-
tes Claros, em 17/8/1964.

Léo Portela (PR)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na Assembleia 
Legislativa. Na 18ª Legisla-
tura, foi vice-líder do Bloco 
Minas Melhor. Foi subsecre-
tário de Estado da Casa Civil 
e de Relações Institucionais e 
vice-presidente da Prodemge. 
É advogado, administrador 
e pastor batista. É filho do 
também pastor e deputado 
federal Lincoln Portela. Nas-
ceu em Belo Horizonte, em 
10/10/1980.

Leonídio Bouças (MDB)
Reeleito, assume o quinto 
mandato na Assembleia. Na 
18ª Legislatura, foi presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça. Iniciou a vida pública 
como vereador de Uberlân-
dia, em 1988, tendo sido pre-
sidente da Câmara Municipal. 
Foi também vice-prefeito do 
município e titular de dife-
rentes secretarias. É médico, 
professor e empresário na 
área de educação. Nasceu em 
Pompéu, em 9/11/1961.

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

Marília Campos (PT)
Reeleita, assume seu tercei-
ro mandato consecutivo na 
ALMG. Na 18ª Legislatura, foi 
presidenta da Comissão Extraor-
dinária das Mulheres, que deu 
origem à Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher, a qual 
também presidiu. Foi, ainda, 
presidenta da Comissão de 
Participação Popular. Antes, 
havia sido vereadora e duas 
vezes prefeita de Contagem. 
É psicóloga. Nasceu em Ouro 
Branco, em 14/9/1961.

Mário Henrique Caixa (PV)
Reeleito, assume o terceiro 
mandato consecutivo. Na 18ª 
Legislatura, foi vice-presiden-
te da Comissão de Esporte, 
Lazer e Juventude. Em abril de 
2015, licenciou-se do cargo de 
deputado para assumir a Se-
cretaria de Estado de Turismo, 
retornando à ALMG em abril 
de 2016. É radialista e jorna-
lista e se tornou conhecido 
como locutor esportivo da 
Rádio Itatiaia. Nasceu em Três 
Pontas, em 4/12/1972.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Marquinho Lemos (PT)
Eleito para seu primeiro man-
dato na Assembleia. Iniciou 
seu engajamento na política 
durante a juventude, quando 
atuou no âmbito de movi-
mentos sociais. Uma de suas 
preocupações é o trabalho 
em favor dos municípios. Em 
1984, participou da criação do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Carbonita, no Vale 
do Jequitinhonha. Foi três 
vezes prefeito dessa cidade, 
onde nasceu, em 3/7/1959.

Mauro Tramonte (PRB)
Apresentador desde 2008 do 
programa Balanço Geral, da 
TV Record Minas, assume seu 
primeiro mandato na Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais. Foi o deputado estadual 
mais votado em 2018, com 
516.390 votos. Além de jor-
nalista, é também bacharel 
em direito. Tem uma longa 
atuação como jornalista em 
emissoras de rádio e televi-
são. Nasceu em Poços de Cal-
das, em 17/5/1961.

Neilando Pimenta (Pode)
Reeleito, assume seu tercei-
ro mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
Na 18ª Legislatura, foi mem-
bro efetivo da Comissão de 
Participação Popular. Suas 
principais regiões de atua-
ção política são os Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e o 
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 seu segundo 
mandato na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Na 18ª 
Legislatura, sua atuação po-
lítica foi marcada pela defesa 
dos direitos dos animais. Con-
tribuiu, com sua militância, 
para a criação da Comissão 
Extraordinária de Proteção 
dos Animais, da qual foi presi-
dente. Foi, ainda, vereador na 
Câmara Municipal de Juiz de 
Fora, cidade onde nasceu, em 
20/11/1975.

Osvaldo Lopes (PHS)
Assume seu primeiro manda-
to na ALMG. Foi vereador em 
Belo Horizonte, entre os anos 
de 2017 e 2018. É empresário 
dos ramos alimentício e de se-
guros e ativista na defesa dos 
direitos do animais. Idealizou 
a Corrente do Bem, associa-
ção responsável pelo resgate 
de animais vítimas de maus- 
-tratos, e criou o primeiro 
hospital público veterinário 
do Estado. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 28/12/1967.

Professor Cleiton (DC)
Assume seu primeiro mandato 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, após a primeira 
eleição que disputou. É forma-
do em história. Atua como pro-
fessor no Pró-Federal Pré-Ves-
tibular, em Alfenas, e também 
no Colégio dos Santos Anjos, 
em Varginha. É membro do 
Núcleo de Coordenação da Re-
novação Carismática Católica 
e trabalha na Pastoral Social. 
Nasceu em Boa Esperança, em 
28/5/1977.

Professor Irineu (PSL)
Eleito para seu primeiro man-
dato na ALMG. Atuou como 
professor, diretor escolar e em 
cargos administrativos na Fun-
dação de Ensino de Contagem. 
Foi vereador na mesma cidade 
por três mandatos, tendo sido 
presidente da Câmara Munici-
pal. Foi titular da Secretaria de 
Administração de Contagem. 
Defende o investimento em 
saúde e nas escolas em tempo 
integral. Nasceu em Vermelho 
Novo, em 1º/2/1958.

Professor Wendel Mesquita 
(Solidariedade)
Assume seu primeiro mandato 
na ALMG. Foi vereador na Câma-
ra Municipal de Belo Horizonte. 
Professor, é formado em comuni-
cação social e artes cênicas. Antes 
de ingressar na política, criou e 
coordenou um curso pré-vesti-
bular comunitário e idealizou o 
Projeto Brasil Melhor, que desen-
volve atividades educativas e cul-
turais para pessoas de baixa ren-
da. Nasceu em Belo Horizonte, 
em 23/11/1979.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Rafael Martins (PRTB)
Assume seu primeiro manda-
to como deputado estadual 
na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Antes, foi ve-
reador na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, na qual 
ingressou em 2017. No Legis-
lativo municipal, foi presiden-
te da Comissão de Meio Am-
biente e Política Urbana. É jor-
nalista há 17 anos e trabalha 
como repórter na TV Alterosa, 
na Capital. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 22/12/1979. 

Raul Belém (PSC)
Assume seu primeiro manda-
to na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais. Empresário 
nas áreas de comunicação e 
agronegócio, cursou admi-
nistração de empresas. Foi 
também vereador e prefei-
to da cidade de Araguari, no 
Triângulo, e assessor especial 
no gabinete do ex-governa-
dor Antonio Anastasia. É filho 
do ex-deputado estadual e fe-
deral Raul Belém. Nasceu em 
Araguari, em 9/12/1981.

Roberto Andrade (PSB)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na ALMG. Na 18ª 
Legislatura, foi presidente da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. É empresário 
da construção civil e membro 
do Conselho Consultivo da 
Fundação CDL/MG. Presidiu a 
Associação Comercial de Viço-
sa e a Serjus-Anoreg, entidade 
que congrega cartórios do ser-
viço extrajudicial. É oficial do 
registro de imóveis em Viçosa, 
onde nasceu, em 27/3/1958.

Rosângela Reis (Pode)
Reeleita, assume o quarto 
mandato consecutivo. Na 18ª 
Legislatura, presidiu a Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social e a 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres. Começou a car-
reira política em 2000, quan-
do se elegeu vereadora em 
Ipatinga, sendo reeleita em 
2004. Foi professora do ensi-
no fundamental, orientadora 
e supervisora escolar. Nasceu 
em Mesquita, em 18/4/1963.

Sargento Rodrigues (PTB)
Reeleito, assume o sexto man-
dato consecutivo. Foi o segun-
do deputado mais votado em 
2018, com 123.648 votos. Na 
18ª Legislatura, presidiu a Co-
missão de Segurança Pública. 
Sargento da reserva da Polícia 
Militar, ganhou impulso na po-
lítica após ser um dos líderes 
do movimento reivindicatório 
dos PMs em 1997. É advogado 
e bacharel em comunicação. 
Nasceu em Medeiros Neto 
(BA), em 30/5/1964. 

Sávio de Souza Cruz (MDB)
Reeleito, assume o sexto man-
dato consecutivo. Foi presiden-
te da Câmara de Belo Horizon-
te. Ao longo de sua trajetória 
política, foi também secretário 
de Estado de Recursos Huma-
nos e Administração, de Plane-
jamento e Coordenação-Geral, 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável e de 
Saúde, além de líder do Gover-
no (2000-2001). É engenheiro 
metalúrgico. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 18/10/1957.

Tadeu Martins Leite (MDB)
Reeleito, assume o terceiro 
mandato na Assembleia Le-
gislativa. Na 18ª Legislatura, 
foi líder da Maioria e presidiu 
a Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União. Também foi secre-
tário de Estado de Desenvol-
vimento Regional. Suas prin-
cipais regiões de atuação po-
lítica são Norte de Minas, Vale 
do Jequitinhonha e Noroeste. 
Nasceu em Montes Claros, em 
2/9/1986.

Thiago Cota (MDB)
Reeleito, assume seu segundo 
mandato na Assembleia Legisla-
tiva. Na 18ª Legislatura, foi vice-
-presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Integrou a Comissão 
Extraordinária das Barragens, que 
funcionou entre novembro de 
2015 e julho de 2016, em conse-
quência do rompimento da bar-
ragem de Fundão, em Mariana. 
É advogado e filho do ex-prefeito 
de Mariana Celso Cota. Nasceu 
na mesma cidade, em 9/3/1985. 

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA
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Tito Torres (PSDB)
Reeleito, assume seu segun-
do mandato na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 
É filho de Mauri Torres, ex-
-presidente da ALMG e atual-
mente conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). É 
empresário e pecuarista. An-
tes de chegar à Assembleia 
Legislativa, trabalhou no Tri-
bunal de Contas e adminis-
trou a Rádio Cultura de João 
Monlevade, cidade onde nas-
ceu, em 2/12/1983.

Ulysses Gomes (PT)
Reeleito, assume seu tercei-
ro mandato na Assembleia. 
Na 18ª Legislatura, foi 1º- 
-secretário da Mesa da ALMG 
e integrou as Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária e de Esporte, Lazer 
e Juventude. É graduado em 
administração pública. Suas 
principais regiões de atuação 
política são o Sul, o Sudoeste e 
o Centro-Oeste de Minas. Foi 
vereador 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 seu primeiro manda-
to. É presidente da seção mi-
neira do Partido Republicano 
Progressista (PRP) e pai do 
deputado federal Marcelo Aro 
(PHS). Construiu sua trajetória 
em associação com o futebol 
profissional e amador, desde 
os anos 1980. Já presidiu a 
Federação Mineira de Fute-
bol (FMF). O atual presidente 
da entidade é outro filho seu, 
Adriano Aro. Nasceu em Belo 
Horizonte, em 17/8/1956.

Zé Reis (PHS)
Eleito pela primeira vez de-
putado da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Já foi 
vereador e prefeito de Bonito 
de Minas, município do Nor-
te do Estado. É empresário 
e foi conselheiro da Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene) 
e presidente da Associação 
dos Municípios Mineiros da 
Área da Sudene em Minas 
Gerais (Amams). Nasceu em 
Januária, em 25/3/1981.

Conheça os deputados que tomarão posse
19ª LEGISLATURA

Deputado fiscaliza Executivo e faz
intermediação de conflitos sociais

Ao tomarem posse hoje, no 
Plenário da Assembleia Le-
gislativa, os parlamentares 
eleitos para a 19ª Legislatura 
se tornarão representantes 
diretos e legítimos da popu-
lação. Fundamentais para 
a consolidação da demo-
cracia, os deputados têm 
funções que extrapolam a 
produção de leis. São respon-
sáveis, também, por fiscalizar 
o Poder Executivo e interme-
diar conflitos que envolvem a 
sociedade. Eles ecoam as ne-
cessidades do cidadão e sim-
bolizam o poder social sobre 
os rumos do Estado e do País.

A organização da As-
sembleia Legislativa está 
descrita na Constituição do 
Estado, nos artigos 52, 53 
e 56 a 59. Já o exercício do 

mandato do parlamentar 
está nos artigos 45 a 65 do 
Regimento Interno da Casa. 

Entre os direitos do 
deputado, estão a apresen-
tação de proposições e a 
requisição de providências 
a autoridades. Além disso, 
de acordo com o artigo 47, 
ele é inviolável, civil e penal-
mente, por suas opiniões, 
palavras ou votos. O par-
lamentar, no entanto, não 
pode deixar de ser subme-
tido a julgamento perante 
o Tribunal de Justiça, caso 
pego em flagrante de crime 
inafiançável. Cabe à ALMG 
decidir, por voto nominal da 
maioria de seus membros, 
por sustar ou não a ação.

As funções parlamenta-
res são exercidas por meio 

de instrumentos específi-
cos. O Plenário da Assem-
bleia é o fórum máximo de 
deliberação. O trabalho de 
discussão e votação de leis 
passa pelas comissões, nas 
quais também se dão diver-
sas reuniões com a partici-
pação da sociedade. A porta 
de entrada do cidadão se dá, 
ainda, nos gabinetes parla-
mentares, que atuam como 
intermediários na busca de 
soluções de demandas pes-
soais ou coletivas. 

Os 77 deputados que 
representam o povo mineiro 
ainda têm funções legislati-
vas específicas. Tratam das 
peças orçamentárias do Esta-
do e opinam sobre o sistema 
tributário, a dívida pública e 
operações de crédito. 
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Relatório de atividades da Assembleia
em 2018 está disponível para consulta

A Assembleia Legislativa publi-
cou seu relatório institucional de 
2018. O documento, com o ba-
lanço das atividades da Casa no 
ano passado, tem uma versão 
impressa, mas também pode 
ser consultado no Portal da As-
sembleia, em formato PDF. Para 
tanto, basta acessar o seguinte 
endereço: almg.gov.br/a_as-
sembleia/balanco/2018.

Na apresentação dessa 
edição do relatório, o presi-
dente da Assembleia na 18ª 
Legislatura, deputado Adal-
clever Lopes (MDB), destaca 
a atuação do Poder Legislativo 
no enfrentamento à crise fi-
nanceira do Estado, com apro-
vação de medidas para o re-
forço das finanças públicas e 
racionalização dos gastos com 
a máquina administrativa.

O documento mostra o 
trabalho dos deputados no 
Plenário e nas comissões, as 
votações, debates e audiências 
públicas, além das reuniões e 
visitas na Capital e no interior.

Em 2018, a prioridade 
da Assembleia continuou 
sendo fortalecer a interlo-
cução entre deputados e so-
ciedade civil, no sentido de 
atuar sempre em sintonia 
com as necessidades do ci-
dadão. Os canais de diálogo 
com os diversos públicos fo-
ram ampliados, agora com o 
reforço das ferramentas di-
gitais (leia abaixo). 

Piso salarial – Outros desta-
ques do período abarcado 
pelo texto são as seguintes 
promulgações: da Emenda à 
Constituição 97, que garante a 
obrigatoriedade de pagamen-
to do piso nacional do magisté-
rio aos servidores da educação 
básica no Estado; da Emenda 
Constitucional 96, que trata 
do orçamento impositivo com 
relação às emendas parlamen-
tares; e da Emenda à Constitui-
ção 98, que permite aos servi-
dores públicos civis e militares 
converterem em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 
29 de fevereiro de 2004 e não 
gozadas para quitar, total ou 

parcialmente, o financiamento 
da casa própria.

O Relatório Institucional 
mostra também o trabalho 
de revisão participativa do 
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG).
Cidadania – Entre outras inicia-
tivas de formação política e de 
educação para a cidadania, o 
relatório traz, ainda, os núme-
ros do programa Parlamento 
Jovem de Minas, que comple-
tou 15 edições em 2018 e mo-
bilizou quase 3 mil estudantes.

A instalação, em caráter 
permanente, da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher, 
que funcionava desde 2015 

como extraordinária, também 
mereceu destaque no período.

Outra atuação destacada 
no relatório foi da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, que contribuiu para 
provocar o adiamento de re-
novação das concessões de 
algumas linhas férreas que 
passam por Minas Gerais.

De acordo com os depu-
tados e entidades participan-
tes das reuniões, essas reno-
vações poderiam trazer mui-
tos prejuízos para o Estado. 
Eles também aprovaram uma 
série de medidas e encami-
nhamentos para valorização 
do transporte ferroviário.

Documento que traz balanço de 2018 destaca criação da Comissão da Mulher em caráter permanente

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

Ferramentas digitais ampliam participação
Além das iniciativas destaca-
das no relatório de ativida-
des, que se restringe a 2018, 
vale destacar outros avanços 
que marcaram a 18ª Legisla-
tura, sobretudo no que diz 
respeito ao investimento da 
ALMG em novas tecnologias. 
Ao longo desses quatro anos, 
o Parlamento mineiro se fez 
mais presente na vida da po-
pulação por meio da trans-
missão ao vivo das reuniões 
de Plenário e de comissões. 

De onde estiver, o cida-
dão mineiro pode acompa-
nhar, em tempo real, audiên-
cias, debates públicos e de-
mais reuniões das comissões 
parlamentares, enviando  per-
guntas aos deputados. A in-
teração passou a ser possível 
com a ferramenta Reuniões 
Interativas.

Os eventos abertos à par-
ticipação on-line são identifi-
cados na agenda institucional 
da ALMG ou diretamente nas 

páginas das comissões com o 
termo “Participe”. 

As Reuniões Interativas são 
resultado de ações do Direcio-
namento Estratégico da ALMG, 
que incluem o desenvolvimen-
to do Portal Mobile, a trans-
missão ao vivo das reuniões de 
comissões via Portal e a imple-
mentação do login social.

Além dessas possibilida-
des, o usuário também pode 
se manifestar sobre proposi-
ções que tramitam na Casa, 

utilizando smartphones e 
tablets. O Portal Mobile con-
ta com a ferramenta Dê Sua 
Opinião sobre Projetos em 
Tramitação. 

O objetivo do investi-
mento estratégico em tecno-
logias de comunicação é pro-
mover a participação social 
e ampliar o relacionamento 
com a população, além de 
fomentar a transparência e o 
acesso dos mineiros ao traba-
lho de seus representantes.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA

14 horas
• Reunião Preparatória (Plenário) – solenidade de posse dos deputados da 19ª Legislatura, instalação da 19ª Legislatura e de sua 1ª Sessão Legislativa 

Ordinária e eleição da Mesa para o biênio 2019-2020

19ª LEGISLATURA

Plenário deve receber dez vetos
O Plenário inicia as reuniões 
ordinárias da nova legislatura 
na terça-feira (5). A partir des-
sa data, deverão ser recebidos  
nove vetos totais e um veto 
parcial a proposições de lei. 
Eles devem ser votados, em 
turno único, no prazo de 30 
dias a partir do recebimento 
ou passam a obstruir a pauta.

Dois vetos, do ex-gover-
nador Fernando Pimentel, 
foram publicados no Diário 
Oficial em 22/12/18. Oito, 
do governador Romeu Zema, 
foram publicados em 5/1/19.

É de autoria de Fernando 
Pimentel o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 24.238, que 
recai sobre quatro artigos do 
Projeto de Lei 5.408/18, do 
próprio ex-governador, que 
altera a legislação tributá-
ria. O restante da proposi-
ção originou a Lei 23.174, 
de 2018. Também do ex- 
-governador é o Veto Total 
à Proposição de Lei 24.085, 
que determina o registro de 
dados pessoais de guardado-
res de carros. Ela é originária 
do PL 3.730/16, do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB). 

Os restantes são de Ro-
meu Zema. Entre eles, está 
o Veto Total à Proposição de 
Lei 24.161, que impede a in-
clusão de dez municípios na 
área de atuação do Instituto 
de Desenvolvimento do Nor-
te e Nordeste, prevista no PL 
4.392/17, do ex-deputado 
Paulo Guedes (PT). 

O Veto Total à Proposição 
de Lei 24.201 incide sobre a 
determinação de que os veí-
culos de segurança e saúde do 
Estado sejam equipados com 
GPS. A proposição é decorren-
te do PL 523/15, do deputado 
Celinho Sintrocel (PCdoB). 

O Veto Total à Proposi-
ção de Lei 24.208 impede a 
fixação de prazo para cance-
lamento de procedimento 
administrativo paralisado por 
mais de três anos, como pre-
tendia o PL 5.236/18, do de-
putado Inácio Franco (PV). 

O Veto Total à Proposi-
ção de Lei 24.152 se refere ao 
PL 895/15, do deputado Gil 
Pereira (PP), que estabelece 
diretrizes para prevenção e 
controle do diabetes em es-
tudantes. Do mesmo deputa-

do é o PL 3.854/16, que prevê 
identificação de produtos da 
agricultura familiar no co-
mércio, ao qual se refere o 
Veto Total à Proposição de 
Lei 24.230. 

O Veto Total à Proposição 
de Lei 24.158 se relaciona ao 
PL 4.267/17, do ex-deputa-
do Cabo Júlio (MDB), o qual 
permite a criação de associa-
ções de socorro mútuo. 

O Veto Total à Proposição 
de Lei 24.200 é derivado do 
PL 1.454/15, do ex-deputado 
Lafayette de Andrada (PRB), 

que autoriza a execução de 
empreendimentos que de-
pendam de autorização pré-
via, caso o Estado não deci-
da dentro de certo prazo. 

O Veto Total à Proposição 
de Lei 24.195 é derivado do 
PL 4.978/18, do ex-deputado 
Ivair Nogueira (MDB), que 
autoriza doação de imóvel 
para o Corpo de Bombeiros. 

Os vetos podem ser 
mantidos ou derrubados 
em Plenário. No segundo 
caso, são necessários ao 
menos 39 votos.

Se não forem votados em 30 dias, vetos obstruem a pauta do Plenário

 0h Zás – Grupo Pontapé: Carregando a lua
 0h30 Sala de Imprensa – Os memes esvaziam o debate político? 
 1h Panorama (reprise) – Combate à obesidade
 1h30 Comissão de Cultura (11/12/2018) – Entrega de votos de 

congratulações a Ângelo Oswaldo de Araújo Santos
 3h25 Palestra – Temas de Direito Parlamentar, com Ruth Schmitz, 

Antônio Calhau, José Alcione, Luciana Lopes, Valéria Guimarães 
e Sérgio Pompeu

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito das Sucessões
 7h Memórias Rompidas
 8h Mundo Político – Paulo Roberto de Gouvêa Medina
 8h30 Panorama – Combate à obesidade
 9h Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza

 12h Assembleia ao Vivo – Solenidade de Posse dos Deputados da 
19ª Legislatura

 16h Assembleia ao Vivo – Eleição da Mesa da Assembleia 
 18h Conexão Eleitoral
18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (inédito)       
19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Duo Alarte
20h30 Geração – Geek: Cosplay e HQs
 21h Memórias Rompidas
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político – Américo Antunes
 23h Via Justiça – Direito aos alimentos
23h30 Zás – Grupo Regional Ginga Ligeira: Vamo que vamo

• programação sujeita a alterações

Luiz Santana / Arquivo ALMG


