
Nome/Partido e-mail Facebook Instagram Twitter

Agostinho Patrus (PV) dep.agostinho.patrus.filho@almg.gov.br @agostinhopatrus agostinhopatrusmg @agostinhopatrus

Alencar da Silveira Jr. (PDT)  dep.alencar.silveira.junior@almg.gov.br @depalencardasilveirajr alencardasilveirajr @depalencar

Ana Paula Siqueira (REDE) dep.ana.paula.siqueira@almg.gov.br @anapaulasiqueiraoficial anapaulasiqueiraoficial não tem

André Quintão (PT) dep.andre.quintao@almg.gov.br @andrequintaoPT andrequintaopt @AndreQuintaoPT

Andréia de Jesus (PSOL) dep.andreia.de.jesus@almg.gov.br @andreiadejesus2018 andreiadejesuus @andreiadejesuus

Antonio Carlos Arantes (PSDB)  dep.antonio.carlos.arantes@almg.gov.br @DeputadoAntonioCarlosArantes antoniocarlosarantes @DeputadoArantes

Arlen Santiago (PTB) dep.arlen.santiago@almg.gov.br @arlensantiago.oficial arlensantiago.oficial não tem

Bartô (NOVO) dep.barto@almg.gov.br @BartodoNOVO bartodonovo não tem

Beatriz Cerqueira (PT) dep.beatriz.cerqueira@almg.gov.br @professoraBeatrizCerqueira beatriz__cerqueira @BiaCerqueira_

Betão (PT) dep.betao@almg.gov.br @betaocupolillo betaopt @betao_pt

Betinho Pinto Coelho (SOLIDARIEDADE) dep.betinho.pinto.coelho@almg.gov.br @betinhopintocoelho betinhopintocoelho não tem

Bosco (AVANTE) dep.bosco@almg.gov.br @dep.bosco depbosco não tem

Braulio Braz (PTB) dep.braulio.braz@almg.gov.br @braulio.braz brauliobrazoficial @dep_brauliobraz

Bruno Engler (PSL) dep.bruno.engler@almg.gov.br @brunoenglerdm brunoenglerdm @BrunoEnglerDM

Carlos Henrique (REPUBLICANOS) dep.carlos.henrique@almg.gov.br não tem carloshenrique.mg @Carlos_PRB

Carlos Pimenta (PDT) dep.carlos.pimenta@almg.gov.br @deputadocarlospimenta deputadocarlospimenta @CarlosPimentaMG

Cássio Soares (PSD) dep.cassio.soares@almg.gov.br @CassioSoaresOficial cassiofsoares @cassioafsoares

Celinho Sintrocel (PCdoB) dep.celinho.sintrocel@almg.gov.br @DeputadoCelinho deputado_celinho @DepCelinho

Celise Laviola (MDB) dep.celise.laviola@almg.gov.br @laviola.celise depceliselaviola não tem

Charles Santos (REPUBLICANOS) dep.charlessantos@almg.gov.br @charlessantosmg charlessantosmg @charlessantosmg

Cleitinho Azevedo (CIDADANIA) dep.cleitinho.azevedo@almg.gov.br @CleitinhoDeputado não tem @cleitinhotmj

Coronel Henrique (PSL) dep.coronel.henrique@almg.gov.br @coronelhenriquemg coronel_henrique @coronelhenrique

Coronel Sandro (PSL) dep.coronel.sandro@almg.gov.br @CoronelSandroOficial coronelsandro.mg @coronelsandromg

Cristiano Silveira (PT) dep.cristiano.silveira@almg.gov.br @cristianosilveirapt dep.cristianosilveira @cristianominas

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) dep.dalmo.ribeiro.silva@almg.gov.br @DeputadoDalmoRibeiro depdalmoribeiro não tem

Delegada Sheila (PSL) dep.delegada.sheila@almg.gov.br @delegadasheila delegadasheila @delegadasheila

Delegado Heli Grilo (PSL) dep.delegado.heli.grilo@almg.gov.br não tem deputadodelegadoheligrilo não tem

Doorgal Andrada (PATRI) dep.doorgal.andrada@almg.gov.br @doorgalandradamg doorgalandradamg não tem

Douglas Melo (MDB) dep.douglas.melo@almg.gov.br @depdouglasmelo não tem não tem

Doutor Jean Freire (PT) dep.doutor.jean.freire@almg.gov.br @drjeanfreire drjeanfreire @drjeanfreire

Doutor Paulo (PATRI) dep.doutor.paulo@almg.gov.br @deputadodrpaulo deputadodrpaulo não tem

Doutor Wilson Batista (PSD) dep.doutor.wilson.batista@almg.gov.br @doutorwilsonbatista drwilsonbatista @drwilsonbatista

Duarte Bechir (PSD) dep.duarte.bechir@almg.gov.br @deputadoDuarte duartebechir @DuarteBechir

Elismar Prado (PROS) dep.elismar.prado@almg.gov.br Elismar Prado não tem não tem

Fábio Avelar de Oliveira (AVANTE) dep.fabio.avelar@almg.gov.br @DeputadoFabioAvelar deputadofabioavelar não tem

Fernando Pacheco (PV) dep.fernando.pacheco@almg.gov.br @fernandopacheco.deputadoestadual deputadofernandopacheco não tem

Gil Pereira (PP) dep.gil.pereira@almg.gov.br @deputadogilpereira não tem não tem

Glaycon Franco (PV) dep.glaycon.franco@almg.gov.br @GlayconFranco glayconfranco @GlayconFranco

Guilherme da Cunha (NOVO) dep.guilherme.dacunha@almg.gov.br @guilhermedacunha.novo guilhermedacunha.novo @gdacunha

Gustavo Mitre (PSC) dep.gustavo.mitre@almg.gov.br @gustavomitre2 gustavomitre não tem

Gustavo Santana (PL) dep.gustavo.santana@almg.gov.br @gustavosantana.devasconcellosperfil gustavosantanaprmg @DepGuSantana

Gustavo Valadares (PSDB) dep.gustavo.valadares@almg.gov.br @DeputadoGustavoValadares não tem @depgustavo

Hely Tarqüínio (PV) dep.hely.tarquinio@almg.gov.br não tem não tem não tem

Inácio Franco (PV) dep.inacio.franco@almg.gov.br @DeputadoEstadualInacioFranco deputado_inacio_franco não tem

Ione Pinheiro (DEM) dep.ione.pinheiro@almg.gov.br @ionepinheirooficial ionepinheirooficial não tem

João Leite (PSDB) dep.joao.leite@almg.gov.br @joaoleiteBH joaoleitebh @joaoleiteBH

João Magalhães (MDB) dep.joao.magalhaes@almg.gov.br não tem não tem não tem

João Vítor Xavier (CIDADANIA) dep.joao.vitor.xavier@almg.gov.br @JoaoVitorXavier joaovitorxavierbh @joaovitorxavier

Laura Serrano (NOVO) dep.laura.serrano@almg.gov.br @lauraserranomg lauraserranomg @lauraserranomg

Leandro Genaro (PSD) dep.leandro.genaro@almg.gov.br @dep.leandrogenaro leandro.genaro não tem

Leninha (PT) dep.leninha@almg.gov.br @euleninhasouza deputadaleninha não tem

Léo Portela (PL) dep.leo.portela@almg.gov.br @leoportelamg leoportelamg @leoportela_

Leonídio Bouças (MDB) dep.leonidio.boucas@almg.gov.br @leonidiohr.boucas leonidioboucas @leonidio_boucas

Luiz Humberto Carneiro (PSDB) dep.luiz.humberto@almg.gov.br @deputadoluizhumberto deputadoluizhumberto não tem

Marília Campos (PT) dep.marilia.campos@almg.gov.br @mariliacampos.contagem mariliadeputada não tem

Mário Henrique Caixa (PV) dep.mario.henrique.caixa@almg.gov.br @mariocaixaoficial mariocaixaoficial @mariocaixa

Marquinho Lemos (PT) dep.marquinho.lemos@almg.gov.br @marquinhodeputado marquinhodeputado não tem

Mauro Tramonte (REPUBLICANOS) dep.mauro.tramonte@almg.gov.br @maurotramonteoficial maurotramontereal @maurotramonte

Neilando Pimenta (PODE) dep.neilando.pimenta@almg.gov.br @DeputadoNeilandoPimenta deputadoneilando não tem

Noraldino Júnior (PSC) dep.noraldino.junior@almg.gov.br @noraldinojunior noraldinojr @noraldinojunior

Osvaldo Lopes (PSD) dep.osvaldo.lopes@almg.gov.br @osvaldolopescba osvaldolopescba não tem

Professor Cleiton (PSB) dep.professor.cleiton@almg.gov.br @Professor.Cleiton.RCC professor.cleiton.rcc não tem

Professor Irineu (PSL) dep.professor.irineu@almg.gov.br @professoririneu professoririneu não tem

Professor Wendel Mesquita (SOLIDARIEDADE) dep.professorwendelmesquita@almg.gov.br @WendelMesquitaMG professorwendel @WendelProfessor

Raul Belém (PSC) dep.raul.belem@almg.gov.br @raulbelemoficial raulbelemoficial não tem

Repórter Rafael Martins (PSD) dep.rafael.martins@almg.gov.br @rafaelmartinstv rafaelmartinstv @rafaelmartinstv

Roberto Andrade (AVANTE) dep.roberto.andrade@almg.gov.br @robertoandrade.mg deprobertoandrade @dep_roberto

Rosângela Reis (PODE) dep.rosangela.reis@almg.gov.br @deputadarosangelareis deputadarosangelareis não tem

Sargento Rodrigues (PTB) dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br @depsargentorodrigues sargentorodrigues @depsgtrodrigues

Sávio Souza Cruz (MDB) dep.savio.souza.cruz@almg.gov.br @saviosouzacruz saviosouzacruz @saviosouzacruz

Tadeu Martins Leite (MDB) dep.tadeu.martins.leite@almg.gov.br @deputadotadeuzinho não tem @_Tadeuzinho

Thiago Cota (MDB)  dep.thiago.cota@almg.gov.br @deputadothiagocota deputadothiagocota não tem

Tito Torres (PSDB) dep.tito.torres@almg.gov.br @deputadoTitoTorres titotorres45 @TitoTorres45

Ulysses Gomes (PT) dep.ulysses.gomes@almg.gov.br @ulyssesgomes ulyssesgomes @depulyssesgomes

Virgílio Guimarães (PT) dep.virgilio.guimaraes@almg.gov.br @virgilioguimaraesoficial virgilioguimaraesmg @V_GuimaraesPT

Zé Guilherme (PP) dep.ze.guilherme@almg.gov.br @deputadozeguilherme deputadozeguilherme não tem

Zé Reis (PSD) dep.ze.reis@almg.gov.br @zereisoficial zereisoficial não tem


