PL

REELEITO

ALTINEU CORTES
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

●

Secretário da Infância e
da Juventude do estado
do Rio de Janeiro
(2004-2005)
Deputado estadual pelo
Rio de Janeiro
(2003-2015)

Atuação
●

Titular da comissão de
Minas e Energia
(2019-2022)

Bases Eleitorais
Macuco
São Sebastião do Alto
Trajano de Moraes
São Gonçalo
Itaboraí

Advogado, em 2008 foi candidato à prefeitura de de São
Gonçalo pelo PT, ﬁcando em terceiro lugar com 18,84% dos
votos válidos. Em 2012, foi candidato à prefeitura de Itaboraí e
obteve 40,82% dos votos válidos, ﬁcando em segundo lugar.
Secretário da Infância e da Juventude no governo de Rosinha
Garotinho. Foi relator da CPI da Petrobrás. Após três
mandatos na ALERJ (2003-2014), foi eleito deputado federal
em 2014 e assumiu seu terceiro mandato.
Foi titular das comissões de Minas e Energia (2019-2022),
defendendo menores tarifas para o cidadão e direitos do
consumidor. Também tem como bandeiras a defesa do
microempreendedor e a liberdade de expressão nas redes
sociais.

AMÁLIA BARROS
PL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
exerceu nenhum cargo
público ou eletivo
anteriormente

Bases Eleitorais
Campo Novo do Parecis
Nova Mutum
Sapezal
Aripuanã

Atuação
●

Possui uma atuação
voltada para a causa
monocular no país

●

É fundadora do Instituto
Amália Barros, que realiza
campanhas de doação de
prótese ocular e lente
escleral a pessoas
carentes

Amália Scudeler De Barros Santos é natural de Mogi Mirim
- SP, mas exerce sua atividade proﬁssional na cidade de
Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. É jornalista e
fundadora do Instituto Amália Barros, que realiza
campanhas de doação de prótese ocular e lente escleral a
pessoas carentes.
Após perder a visão de um dos olhos de forma repentina,
Amália passou a travar uma luta pelos direitos das pessoas
com a mesma condição. Como principal representante da
causa monocular no país, ela agora comemora a
aprovação da Lei 14.126/2021, conhecida como Lei Amália
Barros, que leva seu nome e reconhece a visão monocular
como deﬁciência visual, do tipo sensorial, para todos os
efeitos legais. A nova parlamentar foi eleita deputada
federal em 2022 com 70.294 votos.

ANDRÉ FERNANDES
PL

Ceará
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual pelo
Ceará

Bases Eleitorais
Fortaleza
Maracanaú
Cascavel
Caucaia
Sobral
Atuação
●

Defende a família, os
bons costumes, a
polícia, o cidadão de
bem, a legítima defesa

●

É contra a ideologia de
gênero, o aborto, as
drogas, o politicamente
correto e as inversões
de valores

André Fernandes é um cientista político, marqueteiro e
político natural de Iguatu. O jovem parlamentar ganhou
projeção por seu canal no Youtube e, com grande apoio das
redes sociais, elegeu-se deputado estadual pelo PSL, aos 20
anos de idade. Com mais de 1 milhão de seguidores no
Instagram, André se intitula como o “01” de Jair Bolsonaro no
Ceará.
Na Assembleia Estadual, André foi destituído do PSL em
junho de 2019, após um embate com o presidente do
diretório estadual, Heitor Freire. No Tribunal Eleitoral, as
ações contra Fernandes por inﬁdelidade partidária foram
rejeitadas pela Corte. No ano seguinte, o parlamentar foi
suspenso por 30 dias por quebra de decoro parlamentar,
após acusar, sem provas, o deputado estadual Nezinho Farias
(PDT) de integrar facção criminosa. Em janeiro de 2022,
André passou a ser investigado pelo Ministério Público por
suspeita de manter uma funcionária fantasma em seu
gabinete.

REELEITO

ANDRÉ FERREIRA
PL

Pernambuco

Cargos Anteriores
●

Vereador do
município do
Recife por três
mandatos

●

Deputado estadual
pelo estado do
Pernambuco

Atuação
●

Foi líder do PSC
na Câmara

●

Foi vice-líder do
governo na
Câmara

Bases Eleitorais
Canhotinho
Feira Nova
Vertentes
Pombos
Brejinho

André Ferreira elegeu-se pela primeira vez a uma vaga na
Câmara Municipal de Recife em 2004, sendo reeleito por
duas vezes consecutivas. Deixou o último mandato em
2014, ao ser eleito para a Assembleia Legislativa do
estado, servindo um mandato na mesma antes de disputar
e ser eleito para a Câmara dos Deputados em 2018, cargo
ao qual foi reconduzido em 2022.
O parlamentar foi vice-líder do governo na Câmara e líder
do PSC, antes de migrar para o PL. Participou como titular
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN) e da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC),
bem como das Comissões Especiais sobre o PL 3267/19 Código de Trânsito Brasileiro e a PEC 383/17 - Sistema
Único de Assistência Social.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Vereador de São Paulo

●

Secretário Adjunto de
Esportes e Turismo do
Estado de São Paulo

●

Senador da República

●

Ministro dos Transportes
durante o segundo
governo de Dilma
Rousseﬀ

Bases Eleitorais
São Paulo
Itapecerica da Serra
Castilho
Olímpia
Embu-Guaçu

Antonio Carlos Rodrigues é formado em direito e foi eleito
vereador de São Paulo em 2000, sendo reeleito por 3
mandatos consecutivos. Primeiro suplente da senadora pelo
PT de São Paulo, Marta Suplicy, eleita em 2010, assumiu o
mandato no Senado em outubro de 2012, após a petista se
licenciar do Legislativo para comandar o Ministério da Cultura.

Atuação
●

Atua em defesa do
Direito à Mobilidade

●

Integrou a Comissão de
Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e de
Assuntos Econômicos
(CAE) no Senado Federal

Integrou as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) e de Assuntos Econômicos (CAE). Ele também
participou da Comissão Mista criada com o objetivo de
promover a regulamentação da Constituição Federal e de
propor a consolidação de nossa legislação, além da Comissão
Especial criada para atualizar o Código de Defesa do
Consumidor. Permaneceu no cargo até novembro de 2014,
quando Marta retornou ao Senado. Em 2014, foi anunciado
pela presidente Dilma Rousseﬀ como ministro dos
Transportes, tendo sido empossado no dia 1º de janeiro de
2015. Em 2022 foi eleito Deputado Federal com 73.054 votos.

REELEITA

BIA KICIS
PL

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
público anterior a sua
eleição

Atuação
●

Vice-líder do Governo no
Congresso (2019-2020)

●

Presidente da comissão
de Constituição e Justiça
(2021-2022)

●

Titular da comissão de
Legislação Participativa
(2022)

Bases Eleitorais
Brasília

Advogada, ativista pelo impeachment de Dilma, foi
procuradora do Distrito Federal e fundadora do Instituto
Resgata Brasil. É conhecida como "a federal de Bolsonaro
no DF". Foi vice-líder do Governo no Congresso Nacional
(2019-2020) e do PL (2022) e PSL (2019-2022) na Câmara.
Em seu primeiro mandato, presidiu a comissão de
Constituição e Justiça (2021-2022), a mais importante da
Câmara, e foi relatora da PEC 07/2020, sobre a reforma
tributária apresentada pelo deputado Luiz Philippe de
Orleans e Bragança.
Aliada de Bolsonaro, também é muito próxima à ministra
Tereza Cristina. Como presidente da Frente Parlamentar
Mista do Agronegócio e da Agricultura Familiar, a deputada
defende a promoção e o aprimoramento da legislação
Federal, a ﬁm de desenvolver o agronegócio e a
agricultura familiar, além de fomentar o crescimento do
setor mediante o estímulo e a participação ativa na
formulação de políticas públicas em todo o território
nacional.

CABO GILBERTO SILVA
PL

Paraíba

Cargos Anteriores
●

●

Deputado estadual
por um mandato
Líder da oposição e
vice-presidente da
Comissão de
Administração e
Serviço Público

Atuação
●

A melhoria da estrutura
da Polícia Militar, da
segurança pública do
estado da Paraíba,
melhoria do soldo e
equiparação de salários
entre policiais militares
da ativa e aposentados
são as suas principais
bandeiras

Bases Eleitorais
João Pessoa
Cabedelo
Patos
Campina Grande
Santa Rita

Gilberto Gomes da Silva é um cabo da Polícia Militar,
bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João
Pessoa e pós-graduado em Segurança Pública e Direito
Penal. Iniciou sua vida militar em 2002, entrando para a
Polícia aos 20 anos de idade. Atuou no Departamento da
Força Nacional de Segurança Pública e no Estado do Rio de
Janeiro, durante os Jogos Pan-Americanos, em 2007,
fazendo a segurança do Morro do Alemão. Posteriormente,
trabalhou na segurança do Presídio de Pedrinhas, no
Maranhão. Em 2013, foi promovido à patente de Cabo.
Iniciou sua trajetória política em 2014, como candidato a
deputado estadual pelo PROS. Em 2016, buscou uma vaga
na Câmara de Vereadores de João Pessoa pelo então PRB,
mas também não se elegeu. Em 2018, foi eleito deputado
estadual pelo PSL, mandato em que atuou como líder da
oposição e vice-presidente da Comissão de Administração e
Serviço Público. Em 2022, obteve sua primeira vaga na
Câmara dos Deputados, com a terceira melhor votação no
estado, 126.876 votos.

REELEITO

CAPITÃO ALBERTO NETO
PL

Amazonas
Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado federal

Atuação
●

Defensor da categoria de
policiais militares

●

Relator da MP 1115/22
sobre o aumento da CSLL
para instituições
ﬁnanceiras

Bases Eleitorais
Manaus
Iranduba
Rio Preto da Eva
Itapiranga
Itacoatiara

Alberto Neto ganhou notoriedade como capitão da Polícia
Militar do Amazonas, cheﬁando departamentos da
instituição, inclusive o de comunicação, e divulgando suas
ações nas mídias e redes sociais. O parlamentar obteve
apoio de Jair Bolsonaro para a candidatura ao seu primeiro
cargo político nas eleições de 2018, pelo PRB. Em 2022
migrou para o PL e manteve sua ﬁdelidade a Bolsonaro.
Em seu primeiro mandato, esteve ligado às bandeiras de
segurança pública, defendendo reajustes salariais para
categorias policiais e contrariamente à legalização da
maconha. Atuou como relator da MP 1115/22, que
aumentou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) para instituições ﬁnanceiras, no segundo
semestre de 2022.

CAPITÃO ALDEN
PL

Bahia

Cargos Anteriores
Deputado estadual na
Assembleia
Legislativa da Bahia
durante um mandato

●

Atuação
●

Ligado aos temas da
segurança pública e
da defesa dos valores
cristãos

●

Na ALBA, foi
presidente da
Comissão de Defesa
do Consumidor e
Relações de Trabalho
e vice-presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Segurança
Pública.

Bases Eleitorais
Lauro de Freitas
Salvador
Mortugaba
Luís Eduardo Magalhães
Nazaré

Nascido em Salvador e ﬁlho de professores, Capitão Alden
formou-se em Segurança Pública na Academia de Polícia
Militar. É Bacharel em Direito pela Faculdade Social da
Bahia, com especialização em Prevenção da Violência,
Promoção da Justiça, Segurança e Cidadania. Atualmente, é
mestrando em Ciências da Educação.
Eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia em 2018, o
parlamentar foi suspenso do Legislativo por 30 dias, por ter
acusado os integrantes da bancada de oposição da Casa de
receberem, de forma indevida, dinheiro da Prefeitura de
Salvador. Anteriormente, havia sido presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de
Trabalho e vice-presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Segurança Pública.

REELEITO

CAPITÃO AUGUSTO
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Policial militar

Atuação
●

Considerado Patrono
dos Rodeios no Brasil

●

Presidente da FP da
Segurança Pública e da
FP Mista do Rodeio

●

Líder da bancada da
bala na Câmara

●

Autor do PL de anistia
para policiais
processados pela ação
no Carandiru em 1992

●

Autor do PL que
ﬂexibiliza escolha do
domicílio eleitoral

●

Presidente da CSPCCO
e da Comissão Especial
da PEC 44/2015

Bases Eleitorais
Salto Grande
Ourinhos
Santa Cruz do Rio Pardo
Bauru
Ribeirão do Sul

Capitão Augusto é um policial militar e político paulista,
natural de Ourinhos/SP. Elegeu-se pela primeira vez em 2014,
com quase 47 mil votos, beneﬁciado pela expressiva votação
de seu correligionário, o deputado Tiririca. Augusto é um dos
fundadores do Partido Militar Brasileiro, que não conseguiu o
número necessário de assinaturas para ser criado antes do
pleito de 2014. Em seu primeiro mandato como deputado
federal, foi 1º vice-presidente e, posteriormente, presidente da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Também foi presidente da Comissão Especial da
PEC 44/2015, que trata da carga horária para policiais e
bombeiros, e relator na Comissão Especial da PEC 443/2014,
que tratava da isenção tributária para associações de
militares.
Reeleito com mais de 242 mil votos, em 2018, o capitão
manteve sua atuação voltada à pauta militar. É presidente da
Frente Parlamentar da Segurança Pública e da FP Mista do
Rodeio, da Vaquejada e das Provas Equestres. Presidiu,
novamente, a CSPCCO e foi vice-líder do PL, do PSL e do
governo na Câmara dos Deputados.

REELEITO

CAPITÃO DERRITE
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Capitão da Polícia Militar

●

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
Campinas
Santo André
São Bernardo do Campo
Atuação
●

Vice-Líder do Governo

●

Vice-Líder do PL na
Câmara dos Deputados

●

2º Vice-Presidente da
Comissão de Segurança
Pública e Combate ao
Crime Organizado CSPCCO

Fabio Derrite é Bacharel em Ciências Sociais e Segurança
Pública, também é Bacharel em Direito e tem Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas. Foi eleito Deputado Federal em 2018
com 119.034 votos.
Nesta Legislatura, sua atuação foi marcada pelo seu trabalho
como 2º Vice-Presidente na Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO. Além de suas
atividades partidárias, que incluem Vice-Líder do Governo e
Vice-Líder do Partido Liberal. Em 2022, foi reeleito com
239.772 votos.

REELEITA

CARLA ZAMBELLI
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

●

Autora do livro “Não
Foi Golpe – Os
Bastidores da luta
Nas Ruas pelo
impeachment de
Dilma”
Fundadora do
Movimento Nas Ruas

Atuação
●

Presidente da CMADS

●

Foi relatora do PL de
regulação do mercado
de carbono

●

Autora do PL 1562/22,
que prevê prevê
reparação integral de
danos ao meio
ambiente

●

Foi vice-líder do PSL
(2019) e do PL (2022)

Bases Eleitorais
Santa Rita do Passa Quatro
Mairiporã
Campinas
São Bernardo do Campo
Santo André

Carla Zambelli é uma ativista e política brasileira, natural de
Ribeirão Preto/SP. Graduou-se em Planejamento Estratégico
Empresarial pela Universidade Nove de Julho, e trabalhou por
cerca de 20 anos como gestora de projetos. Ganhou
notoriedade por seu ativismo a partir de 2011, quando fundou
o Movimento Nas Ruas, que tinha como principal bandeira a
luta contra a corrupção. Nesse sentido, Zambelli foi um dos
principais nomes nos atos pelo impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseﬀ, que chegaram à marca de meio
milhão de pessoas na Avenida Paulista. O movimento apoiou
o pedido de impeachment protocolado pelos juristas Hélio
Bicudo e Janaína Paschoal, e organizou diversas
manifestações de apoio à Operação Lava Jato.
Em 2018, lançou o livro “Não Foi Golpe – Os Bastidores da
Luta Nas Ruas pelo impeachment de Dilma” e, no mesmo ano,
foi eleita para seu primeiro mandato como deputada federal.
Zambelli se destacou por ser uma das principais aliadas do
presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Recebeu o prêmio
Congresso em Foco de melhor deputada de 2019, por meio
da votação popular, mostrando sua força nas redes sociais.
Foi vice-líder do Governo no Congresso e presidiu a
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

REELEITO

CARLOS JORDY
PL

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

Vereador de Niterói
(2016-2018)

Atuação
●

Vice-líder do PSL
(2019-2022)

●

Titular da
Comissão de
Constituição e
Justiça
(2021-2022)

Bases eleitorais
Campos dos
Goytacazes
Niterói
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Cabo Frio

Carlos Jordy é servidor público federal de carreira,
licenciado do cargo de analista na área de licitações e
contratos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Em 2016, foi eleito vereador por Niterói pelo PSC. Em 2018,
ﬁliou-se ao PSL e se elegeu deputado federal com um
forte discurso bolsonarista.
Defensor da categoria policial, Jordy propõe incentivos à
categoria, sendo autor do PL 1392/21, que facilita o acesso
da polícia ao Banco Nacional Multibiométrico e de
Impressões Digitais, eliminando a prerrogativa de
autorização judicial. Além disso, também é defensor do
porte de armas e da pauta conservadora de costumes.

REELEITA

CAROLINE DE TONI
PL

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
público antes de ser
eleita

Atuação
●

●

Titular da Comissão de
Constituição e Justiça
(2019-2022) e Agricultura
(2022)
Vice-líder do PSL
(2019-2022) e PL (2022)

Bases Eleitorais
Chapecó
Caçador
Concórdia
Joinville
Joaçaba

Advogada, natural do município de Chapecó-SC, foi
vice-presidente do PSL em Santa Catarina e a mulher mais
votada do estado nas eleições de 2018. Seguidora e aluna
de Olavo de Carvalho, foi presidente do MBL em Chapecó
e cofundadora do Movimento Liberal Conservador (MLC).
Caroline também apresentou o programa DetonaNews, do
canal Terça Livre, juntamente com Bernardo Küster e Luke
de Held. Protocolou pedidos de impeachment contra a
ex-presidente Dilma e o ministro Dias Toﬀoli.
Durante o seu primeiro mandato, foi vice-líder do PSL
(2019-2022) e do PL (2022) e titular das comissões de
Constituição e Justiça (2019-2022) e de Agricultura (2022).
Sua atuação parlamentar é marcada pelo seguimento ﬁel a
cartilha bolsonarista: a favor do armamento, contra a
demarcação de terras indígenas e a “ideologia de gênero”.

REELEITA

CHRIS TONIETTO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleita deputada federal

Atuação
●

Contra o aborto e
defensora da família
tradicional

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Varre-Sai
Bom Jesus do Itabapoana
Santo Antônio de Pádua
Natividade

Christine Tonietto é uma advogada, que foi eleita para seu
primeiro cargo público como deputada federal em 2018.
Católica, é defensora da vida, da família e dos valores
fundantes da sociedade brasileira. Como advogada e
membro do centro cultural católico Centro Dom Bosco,
protagonizou em 2017 ação contra o coletivo de humor Porta
dos Fundos, em virtude de seu vídeo parodiando o céu no
catolicismo.
Foi titular das comissões de Direitos Humanos (2019-2022),
Defesa da Mulher (2020-2022) e Seguridade Social e Família
(2022). Sua atuação parlamentar é exclusivamente pautada
pelo combate ao aborto e defesa da família.

REELEITO

CORONEL CHRISÓSTOMO
PL

Rondônia

Cargos Anteriores
●

Militar do Exército
Brasileiro

●

Secretário de
Infraestrutura de
Porto Velho/RO

Atuação
●

1º Vice-Presidente
da Comissão de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável e da
Comissão Especial
do PL 1645/2019,
que tratava da
proteção social dos
militares

Bases Eleitorais
Ouro Preto do Oeste
Jaru
Cacoal

Nascido em Japurá/AM, é militar do Exército Brasileiro.
Graduado em engenharia pelo Exército. Foi Chefe do
Patrimônio do Exército na Amazônia por seis anos e
presidente de dois Tribunais Militares (Conselhos
Permanentes), em Porto Alegre e em Manaus.
Em 2017, foi secretário de Infraestrutura de Porto Velho/RO.
Em 2018, foi eleito deputado federal pelo estado. Na Câmara
dos Deputados, foi a favor da redução do ICMS de
combustíveis e energia elétrica e da PEC dos Benefícios. É
presidente da Frente Parlamentar em Prol dos Esportes
Eletrônicos e Games e da Frente Parlamentar Brasil-Bolívia.
Chrisóstomo também atuou como 1º Vice-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Comissão Especial do PL 1645/2019, que tratava da
proteção social dos militares.

CORONEL MEIRA
PL

Pernambuco

Cargos Anteriores
Policial Militar

●

Atuação
●

Atua em prol da
Segurança
Pública

●

Foi presidente
estadual do PTB e
um dos
idealizadores do
Aliança pelo
Brasil, que não
obteve registro no
TSE

Bases Eleitorais
Arcoverde
Recife

Coronel Meira é um policial militar, que participou da
criação da antiga CIOE, hoje BOPE. Foi candidato a
deputado federal em 2018 e candidato a vereador do
Recife em 2020 pelo Partido Social Cristão (PSC). Também
foi líder da Aliança pelo Brasil em Pernambuco, junto com
o Presidente do Instituto Nacional de Turismo, Embratur,
Gilson Machado Neto.
Em 2020, migrou do PSC para o PTB e ocupou a
presidência do partido em Pernambuco, após o ex-senador
Armando Monteiro ter declarado apoio à candidatura de
Marília Arraes para a Prefeitura de Recife. Na ocasião, o
presidente nacional do partido, Roberto Jeﬀerson, destituiu
Monteiro e indicou Meira como presidente provisório. Em
2022, o parlamentar migrou para o PL e realizou uma
campanha alinhada ao presidente Jair Bolsonaro.

CORONEL FERNANDA
PL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

Coronel da reserva da
Polícia Militar

●

Advogada inscrita na
OAB

Bases Eleitorais
Campos de Júlio
Barra do Garças
Nova Xavantina
Tapurah
Campo Verde

Atuação
●

É ligada ao tema da
segurança pública e
alinhada ao governo de
Jair Bolsonaro

Rubia Fernanda de Siqueira, conhecida como Coronel
Fernanda, é natural de Cuiabá e coronel da reserva da
Polícia Militar. Ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso
em 1996, atuando em dezenas de unidades operacionais
do Estado ao longo de seus 25 anos na corporação.
Além disso, a parlamentar é bacharel em Direito e atua
como advogada inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil. Fernanda concorreu para seu primeiro cargo
público em 2020, nas Eleições suplementares que
ocorreram em Mato Grosso, após a cassação da chapa da
ex-senadora Selma Arruda. Concorrendo pelo Patriota, a
Coronel ﬁcou na segunda colocação, recebendo 293.362
votos. Em 2022, foi eleita pelo PL com 60.304 votos.

DANIEL AGROBOM
PL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Vice-prefeito de Bom
Jesus (2009-2012)

●

Prefeito de Bom Jesus
(2013-2019)

Atuação
●

Tem como bandeiras a
segurança pública, a
defesa da família e dos
valores cristãos e o
desenvolvimento do
agronegócio

Bases Eleitorais
Bom Jesus
Itapirapuã
Joviânia

Daniel Vieira Ramos, conhecido como Daniel Agrobom, é um
empresário do ramo de armazenamento de grãos, natural de
Uberlândia/MG. Por sua atuação no agronegócio da região sul
de Goiás, Daniel entrou para a política em 2008, quando se
tornou vice-prefeito de Bom Jesus, cidade em que passou a
maior parte de sua vida. Em 2012, elegeu-se prefeito do
município, sendo reeleito em 2016, em primeiro turno, com
58,46% dos votos válidos.
Como deputado federal, Daniel alega que irá defender a
família e os valores da política cristã de Goiás. Representando
o agronegócio, o parlamentar buscará restabelecer as
parcerias junto aos sistemas FAEG, CNA, INCRA e Ministério
da Agricultura, para proporcionar mais oportunidades para os
produtores da Agricultura Familiar e também para os
pequenos produtores. O ex-prefeito também diz que irá
buscar suplementações necessárias para otimizar a logística e
melhorar a infraestrutura para a escoação da produção no
estado, com atenção para as grandes áreas agricultáveis e
aos pontos de maior diﬁculdade de trafegabilidade.

REELEITO

DANIEL FREITAS
PL

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●

Vereador de Criciúma
(2013-2018)

●

Diretor Presidente da
Fundação Criciumense
de Cultura (2014)

●

Diretor Presidente da
Fundação Municipal de
Esportes (2015)

Atuação
●

Titular da Comissão de
Constituição e Justiça
(2019-2022)

●

Vice-líder do PSL (2019)

Bases Eleitorais
Tubarão
Criciúma
Içara
Laguna
Orleans

Ex-vereador de Criciúma por dois mandatos (2013-2018),
Daniel Freitas já atuou como Diretor Presidente da
Fundação Criciumense de Cultura (2014) e da Fundação
Municipal de Esportes (2015). Em 2018, deixou o PP e se
ﬁliou ao PSL para se eleger deputado federal por Santa
Catarina.
Foi vice-líder do PSL (2019) e titular da Comissão de
Constituição e Justiça (2019-2022). Tem como suas
principais bandeiras a Escola Sem Partido, a revisão do
Pacto Federativo a ﬁm de maior investimento para SC, o
aumento do patrulhamento de fronteiras e a revogação do
estatuto do desarmamento.

DANIELA REINEHR
PL

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●

Advogada

●

Polícial Militar

●

Produtora Rural

●

Vice-Governadora de
Santa Catarina

Atuação
●

Atua em defesa do
Agronegócio e da
Segurança Pública

Bases Eleitorais
Blumenau
Chapecó
Maravilha

Daniela Reinehr é advogada, produtora rural e atual
vice-governadora de Santa Catarina. Após o afastamento
do governador Carlos Moisés, tendo em vista a aceitação
do pedido de impeachment, assumiu interinamente o
governo do estado, tornando-se a primeira mulher sob o
comando
do
executivo
estadual.
Daniela voltou a condição de vice-governadora após um
mês como governadora interina, em 27 de novembro de
2020. Com o recebimento do pedido de impeachment
contra o governador Carlos Moisés em março de 2021,
pelo Tribunal Especial de Julgamento, voltou a ocupar
interinamente a Cheﬁa do Poder Executivo de Santa
Catarina até o dia 7 de maio de 2021, quando Moisés foi
absolvido do segundo pedido de impeachment. Em 2022,
foi eleita Deputada Federal com 84.631 votos.

DELEGADO CAVEIRA
PL

Pará
Cargos Anteriores
●

●

Vereador de São Félix
do Xingu
Deputado estadual por
um mandato

Atuação
●

Ligado ao tema da
segurança pública,
defende as pautas do
governo de Jair
Bolsonaro, como o
conservadorismo nos
costumes e o apoio à uma
Justiça mais punitiva

Bases Eleitorais
Rio Maria
Tucumã
São Félix do Xingu
Xinguara
Ourilândia do Norte
Trairão

Lenildo Mendes dos Santos Sertão, conhecido como
Delegado Caveira, é um policial civil natural de Rio Verde,
Goiás. Iniciou sua trajetória como cabo do Exército
Brasileiro e, posteriormente, da Polícia Militar do Estado.
Aprovado no concurso da Polícia Civil do Pará, em 2011,
trabalhou nos municípios de Redenção, Tucumã e São
Félix do Xingu, cidade onde iniciou sua carreira política.
Em 2016, foi eleito vereador do município pelo PSC,
porém, foi processado por improbidade administrativa, ao
ter exercido a função legislativa simultaneamente à
atividade de policial. No pleito de 2018, ﬁliou-se ao PP e
concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará,
tornando-se deputado estadual.

REELEITO

DEL. ÉDER MAURO
PL

Pará
Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado federal

Atuação
●

Defensor do armamento e
ﬂexibilizações ambientais
para o garimpo

●

Defensor da classe dos
caminhoneiros

Bases Eleitorais
Paragominas
Tailândia
Belém
Ananindeua
Tucuruí

Delegado de polícia formado em direito, atuou por 30
anos na segurança pública e assumiu o seu primeiro
mandato como deputado federal em 2015. Em 2018,
esteve à frente da realização de movimentos e carreatas
pró-Bolsonaro em diversos municípios do Estado do Pará,
como Altamira, Breves e Belém.
O parlamentar é muito atuante em questões de segurança
pública e direitos humanos. Defensor do armamento,
apresentou projeto que permitiria a posse de armas de
fogo a caminhoneiros. Também é autor de proposta que
ﬂexibiliza as restrições à prática do garimpo. Éder foi titular
da comissão especial sobre o PL do superendividamento
(PL 3515/15).

DELEGADO RAMAGEM
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Diretor-geral da Abin
(2019-2022)

Atuação
●

Deve encampar pautas
como o armamento,
segurança pública e
costumes

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Niterói
Duque de Caxias

Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal muito
ligado à família Bolsonaro. Cheﬁou a equipe de segurança de
Jair na campanha de 2018. Em 2019, foi nomeado
diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e
protagonizou uma crise entre Executivo e Judiciário ao ter sua
nomeação como diretor-geral da PF indeferida por Alexandre
de Moraes, sob suspeita de interferência no comando do
órgão.
O parlamentar recebeu o apoio da família Bolsonaro para
garantir a sua eleição para o cargo de deputado federal.
Ramagem deve encampar pautas como o armamento, a
defesa do conservadorismo nos costumes e o fortalecimento
da segurança pública.

DELEGADO PAULO
BILYNSKYJ
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Delegado da Polícia Civil

●

Atuação
●

Atua em prol da
Segurança Pública

●

Ligado ao Movimento
Pró-armas

Bases Eleitorais
São Paulo

Paulo Francisco Muniz Bilynskyj é Delegado de Polícia em
exercício no Departamento de Homicídios, além de Professor
Universitário, com especialização em Criminologia, Segurança
Pública e Política Criminal. O novo parlamentar também é
inﬂuenciador digital e instrutor de tiro, utilizando sua página
com quase 2 milhões de seguidores para divulgar conteúdos
sobre o tema. Sua candidatura foi apoiada pelo movimento
Pró-armas, maior grupo ligado ao lobby da indústria
armamentista no país.
Bilynskyj tornou-se conhecido pelo caso que envolveu a
morte da modelo Priscila Barrios, em maio de 2020. Durante
uma discussão entre o casal, Priscila atirou em Paulo e se
suicidou logo depois. O Ministério Público (MP) pediu o
arquivamento do caso, que foi investigado e concluído como
tentativa de assassinato e suicídio pelo 1º Distrito Policial (DP)
da cidade.

DETINHA
PL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Secretária de
Assistência Social de
Maranhãozinho

●

Prefeita de Centro do
Guilherme por dois
mandatos

●

Deputada estadual

Atuação
●

No município de Centro
do Guilherme, exerceu
uma política de forte
impacto social, com
serviços nas áreas de
infraestrutura, políticas de
saúde e educação

Bases Eleitorais
Maranhãozinho
Barra do Corda
Maracaçumé
Santa Luzia do Paruá
Serrano do Maranhão
Centro do Guilherme

Natural de Carius/CE, Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues,
conhecida como Detinha, é uma assistente social e política.
Casada com o deputado federal Josimar Maranhãozinho, foi
primeira-dama de Maranhãozinho, e atuou como Secretária
de Assistência Social em 2005. Três anos depois, tornou-se
prefeita do município de Centro do Guilherme, e foi reeleita
em 2012.
Após cumprir dois mandatos como prefeita, Detinha disputou
as eleições concorrendo ao cargo de Deputada Estadual em
2018, tendo sido a parlamentar mais bem votada no
Maranhão. Em 2022, repetiu o feito nas eleições, sendo a
deputada federal mais bem votada no estado.

REELEITO

DOMINGOS SÁVIO
PL

Minas Gerais
Cargos Anteriores
Presidente da
Comissão Executiva
estadual do PSDB
no estado de Minas
Gerais

●

Presidente da
Cooperativa
Agropecuária de
Minas Gerais

●

Presidente da
Crediverde

●

Atuação
●

Líder da minoria na
Câmara

●

Vice-presidente da
Comissão de
Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR)

Bases Eleitorais
Coronel Fabriciano
Carmópolis de Minas
Divinópolis
Taiobeiras
Abaeté

Domingos Sávio tem formação em medicina veterinária pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com forte
ligação com cooperativas rurais, atuou como presidente da
Cooperativa Agropecuária de Divinópolis, da Cooperativa de
Crédito Rural (Crediverde) e do Sindicato Rural de Divinópolis.
Elegeu-se parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais em 2002, onde permaneceu por dois
mandatos e foi um dos principais articuladores da base do
governo mineiro, atuando na presidência de diversas
comissões e também como Líder da Maioria na Casa.
Domingos iniciou sua carreira política pelo PSDB, partido no
qual permaneceu até ﬁliar-se ao PL no ano de 2022. Tem
como principais pautas de seu mandato o incentivo aos
produtores rurais, em especial de cooperativas e outras
entidades sem ﬁns lucrativos. Defende a implantação de um
Sistema Único de Assistência Social, a isenção de taxa e
impostos de insumos e máquinas agrícolas e políticas de
substituição de importações de produtos rurais. Como
parlamentar, foi vice-presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR).

REELEITO

DR. JAZIEL
PL

Ceará
Cargos Anteriores
●

Vereador de
Fortaleza por um
mandato

●

Deputado estadual
por um mandato

Atuação
●

●

Relator da Lei
Complementar
192/2022, que zerou as
alíquotas do PIS, da
COFINS, do
PIS-Importação e da
COFINS-Importação
sobre combustíveis até
o ﬁm de 2022
Autor do projeto que
cria centros regionais
multidisciplinares para
tratamento de pessoas
com autismo e TDAH

Bases Eleitorais
Camocim
Baturité
Beberibe
Guaramiranga

Jaziel Pereira de Souza é um médico natural de
Camocim, que possui uma carreira política no estado do
Ceará. Se candidatou pela primeira vez ao cargo de
vereador de Fortaleza, exercendo o cargo entre 2001 e
2002. O parlamentar deixou a Câmara Municipal em
2003, após ter sido eleito deputado estadual no ano
anterior. Em 2006, permaneceu como suplente na AL-CE.
Chegou a buscar uma nova vaga em 2010, mas
renunciou à sua candidatura.
Sua trajetória até a Câmara dos Deputados se consolidou
em 2014, quando tentou se eleger, mas sem sucesso.
Quatro anos depois, com 12 mil votos a mais do que no
pleito anterior, o parlamentar obteve sua primeira vaga
na Câmara. No Legislativo, foi titular da Comissão de
Seguridade Social e Família e da Comissão de Educação,
bem como das comissões especiais que trataram do
Fundeb e do Sistema Único de Assistência Social.

REELEITO

EDUARDO BOLSONARO
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Deputado federal por
São Paulo: 2014 2018 (PSC) e 2019 2022 (PSL/PL)

Atuação
●

Presidente da
Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa
Nacional (2019-2021)

●

Líder do PSL na
Câmara (2019-2020)

Bases Eleitorais
São Paulo
Campinas
Sorocaba
São José dos Campos
Presidente Prudente

Eduardo Nantes Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal e
deputado reeleito para seu terceiro mandato na Câmara
Federal. O político é natural do Rio de Janeiro, estado
onde cursou direito na UFRJ e é inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil. Desde os seus primeiros anos como
deputado, Eduardo Bolsonaro ﬁcou conhecido por ser um
dos principais representantes da extrema-direita em
Brasília, através da defesa de pautas como o armamento
da população e contra a agenda de aborto. Bolsonaro
também é ligado ao tema da diplomacia, muito
inﬂuenciado pelo falecido ﬁlósofo Olavo de Carvalho e por
Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Donald Trump.
Em 2018, impulsionado pela campanha de seu pai, Jair
Bolsonaro, à presidência da República, Eduardo atingiu a
marca de 1.814.443 votos, sendo o candidato mais votado
da história do país. Durante o mandato, chegou a ser
indicado pelo pai ao cargo de embaixador em Washington,
mas não recebeu apoio do Senado. Eduardo também foi
líder do PSL, após uma disputa com o deputado Delegado
Waldir, que tinha, como pano de fundo, um conﬂito pelo
controle do partido entre Jair Bolsonaro e Luciano Bivar.

REELEITO

ELI BORGES
PL

Tocantins

Cargos Anteriores
●

Vereador por três
mandatos

●

Deputado estadual por
quatro mandatos

Atuação
●

Membro titular da
Comissão de Finanças e
Tributação e da
Comissão de Defesa do
Consumidor

●

1º vice-presidente da
Comissão Especial da
PEC 397/17, sobre a
convalidação de atos
administrativos do
Tocantins

●

Relator do GT destinado
ao estudo do Regimento
Interno da Câmara

●

Vice-líder do
Solidariedade e do PL

Bases Eleitorais
Palmas
Guaraí
Colméia
Paraíso do Tocantins
Porto Nacional

Eli Borges é um contador, agropecuarista e político goiano,
natural de Ipameri, com larga experiência na política
tocantinense. Evangélico, é pastor na Assembleia de Deus
Nação Madureira e foi eleito para seu primeiro cargo em
1993, com apoio das igrejas evangélicas. Vereador por três
mandatos, candidatou-se a deputado estadual pelo
Tocantins. Borges foi reeleito para mais três mandatos no
Legislativo estadual e, em 2018, disputou sua primeira
eleição para a Câmara dos Deputados. Chegou a se
candidatar à Prefeitura de Palmas em 2020, mas ﬁcou na
terceira colocação, com cerca de 14 mil votos.
Na Câmara dos Deputados, Eli Borges foi o 1º
vice-presidente da Comissão Especial da PEC 397/17, sobre
a convalidação de atos administrativos do Tocantins, e
membro titular da Comissão Especial da PEC 45/2019
(Reforma Tributária). Também exerceu o cargo de relator do
Grupo de Trabalho destinado ao estudo do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

REELEITO

EMIDINHO MADEIRA
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
por Minas Gerais

●

Presidente da
Comissão dos
Cafeicultores do Sul
e Sudoeste de
Minas

●

Presidente da
Associação
Comunitária dos
Cavaleiros de Nova
Resende

Atuação
●

3º vice-presidente da
Comissão de
Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR) na
Câmara

Bases Eleitorais
Nova Resende
Bom Jesus da Penha
Fortaleza de Minas
Jacuí
Conceição da Aparecida

Madeira é agropecuarista, natural do município de Nova
Resende. Presidiu a Associação Comunitária dos
Cavaleiros de Nova Resende e a Comissão dos
Cafeicultores do Sul e Sudoeste de Minas. Elegeu-se pela
primeira vez a um cargo público ao disputar, nas eleições
de 2014, uma vaga na Assembleia Legislativa do estado de
Minas Gerais, Casa onde passou um mandato. Nas
eleições seguintes, foi eleito deputado federal pelo estado
e reeleito nas eleições de 2022.
No exercício do mandato, o parlamentar foi 3º
vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), única
comissão que participou enquanto titular.

REELEITO

EROS BIONDINI
PL

Minas Gerais
Cargos Anteriores
●

●

Deputado Estadual
pelo estado de
Minas Gerais
Secretário de
Esportes e da
Juventude do
estado de Minas
Gerais

Atuação
●

Líder do PROS na
Câmara

●

Vice-líder do PL na
Câmara

●

Vice-presidente da
Comissão de Defesa
do Consumidor (CDC)

●

Vice-presidente da
Comissão de
Trabalho, de
Administração e
Serviço Público
(CTASP)

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Varginha
Nanuque
Governador Valadares
Ipatinga

Líder religioso, Eros Biondini é integrante da Renovação
Carismática Católica, fundador da Missão Novo Mundo e
idealizador do “Cristo É Show”, um dos maiores eventos
religiosos do país. Iniciou sua carreira política em 2006
como Deputado Estadual e, após um mandato, se
candidatou para Deputado Federal. Entre 2012 e 2013,
aceitou o convite do então governador Antonio Anastasia
para ser Secretário de Esportes e da Juventude pelo
estado de Minas Gerais. Voltou a se candidatar a
Deputado Federal em 2014 e em 2018, tendo exercido três
mandatos consecutivos antes de ser reconduzido ao cargo
nas eleições de 2022.
Na Câmara, o parlamentar participou da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN) e da Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF). Foi 3º Vice-Presidente da Comissão de Minas e
Energia (CME) e da Comissão de Legislação Participativa
(CLP). Foi vice-presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP) e da Comissão
de Defesa do Consumidor (CDC).

REELEITO

FERNANDO RODOLFO
PL

Pernambuco

Cargos Anteriores
Apresentador de
televisão

●

Atuação
●

Vice-líder do PL
na Câmara

●

Vice-presidente
da Comissão de
Segurança
Pública e
Combate ao
Crime Organizado
(CSPCCO)

Bases Eleitorais
Santa Filomena
Ipubi
Afrânio
Dormentes
Primavera

Antes de ingressar na política para disputar as eleições de
2018, Fernando foi apresentador de televisão em um canal
pernambucano aﬁliado à rede SBT. Disputou as eleições
que lhe renderam seu primeiro mandato pelo PHS, tendo
uma curta passagem pelo PR e, já no primeiro ano de
mandato, migrando para o PL, partido pelo qual já foi
vice-líder na Casa.
No exercício de seu mandato, o parlamentar foi
vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e membro titular
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC).
Além disso, foi membro titular da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, tendo sido o relator da representação
contra o deputado Heitor Freire (União/CE), feita pelo
Partido dos Trabalhadores.

REELEITO

FILIPE BARROS
PL

Paraná

Cargos Anteriores
Prefeito de Londrina
(2017-2018)

●

●

Presidente da
Juventude Nacional
do PSL

●

Membro do governo
de transição
Temer-Bolsonaro

Atuação
●

Vice-líder do PL
na Câmara

Bases Eleitorais
Londrina
Rolândia
Arapongas
Cambé
Assaí

Barros possui formação em direito pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL) e realizou cursos com Olavo de Carvalho,
astrólogo e ex-guru do clã Bolsonaro. Elegeu-se pela primeira
vez durante o pleito de 2016, quando se candidatou à Câmara
Municipal do município de Londrina. Nas eleições seguintes,
elegeu-se deputado federal pelo estado do Paraná, cargo ao
qual foi reconduzido nas eleições de 2022.
No exercício do mandato, o parlamentar foi vice-líder da
bancada do PL e participou, enquanto membro titular, da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da
Comissão
de
Educação
(CE),
da
Comissão
de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
(CDEICS), da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP), da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS), da Comissão de
Legislação Participativa (CLP) e da Comissão de Minas e
Energia (CME).
No início do ano, Barros foi apontado como responsável pelo
vazamento de um inquérito sigiloso sobre o ataque hacker
aos sistemas do TSE, que foi divulgado pelo presidente Jair
Bolsonaro em sua live semanal na internet. O parlamentar
também chegou a ser convocado a depor no inquérito das
fake news, em 2020, mas não compareceu à sede da PF.

FILIPE MARTINS
PL

Tocantins

Cargos Anteriores
●

Vereador de Palmas por
dois mandatos

●

Vice-presidente da
Comissão de Finanças,
Tributação, Fiscalização
e Controle

●

Presidente da Comissão
de Administração
Pública, Urbanismo e
Infraestrutura Municipal

Atuação
●

●

Na Câmara Municipal de
Palmas, foi autor do
projeto para proibir a
instalação de banheiros
unissex e da proposta
de criação do Dia
Municipal do Doador
Voluntário de Sangue
É ligado aos temas de
infraestrutura, urbanismo
e pautas econômicas

Bases Eleitorais
Palmas

Filipe Martins é um gestor público goiano, que se mudou
para Tocantins em 1989. Iniciou sua trajetória política em
2016, quando foi eleito vereador por Palmas. Na Câmara
Municipal, atuou como vice-presidente da Comissão de
Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle e membro
titular da Comissão de Administração Pública, Urbanismo e
Infraestrutura. Reeleito em 2020 para o Legislativo
municipal, Martins exerceu a presidência da Comissão de
Administração Pública, Urbanismo e Infraestrutura
Municipal, além de ter sido vice-presidente da Comissão de
Políticas Públicas Sociais.
Evangélico, é membro da Comissão da Família, na
Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de
Deus Madureira no Estado do Tocantins. É autor do projeto
para proibir a instalação de banheiros unissex em Palmas e
da proposta de criação do Dia Municipal do Doador
Voluntário de Sangue. No município, o parlamentar foi o
candidato mais bem votado, com 13051 votos, ou 8,84%
dos válidos.

FRAGA
PL

Distrito
Federal

Cargos Anteriores
●

Policial Militar do DF

●

Presidente do Clube
dos Oﬁciais da Polícia
Militar do DF

Atuação
●

Foi Vice-líder do
PMDB, do PTB e do
PFL

●

Foi Vice-líder da
Minoria no
Congresso

●

Membro titular das
comissões de
Direitos Humanos e
Minorias, de
Fiscalização
Financeira e
Controle, e de
Relações Exteriores
e de Defesa
Nacional

Bases Eleitorais
Samambaia Sul/Norte
Taguatinga
Planaltina

Alberto Fraga é coronel da reserva da Polícia Militar do
Distrito Federal, ligado à pauta da segurança pública. É
formado em direito, administração e educação física, e
possui mestrado em Segurança Pública. Foi presidente do
Clube dos Oﬁciais da Polícia Militar do DF e assessor do
Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros do Brasil. Elegeu-se para
seu primeiro mandato em 1998, se reelegendo em 2002,
2006, 2014 e 2022.
Em sua passagem pela Câmara dos Deputados, foi autor da
lei que concede a licença maternidade para mãe adotiva,
das leis que tipiﬁcam como crime o ingresso, promoção, uso
ou facilitação de celulares em presídios sem autorização
legal e a que determina que os estabelecimentos penais
destinados às mulheres tenham por efetivo de segurança
interna somente agentes do sexo feminino.

REELEITO

GENERAL GIRÃO
PL

Rio Grande
Do Norte
Cargos Anteriores
●
●
●
●

●

General do Exército
Brasileiro
Secretário de Segurança
Pública de Roraima
Secretário de Cidadania
e Justiça de Roraima
Secretário de Segurança
Pública do Rio Grande
do Norte
Secretário Municipal de
Segurança Pública,
Defesa Civil, Mobilidade
Urbana e Trânsito de
Mossoró

Atuação
●

●
●

Membro titular da
CAPADR, da CSPCCO, da
CREDN e da CCJC
Vice-líder do PSL na
Câmara dos Deputados
Titular da Comissão
Externa sobre a Crise na
Fronteira com a
Venezuela

Bases Eleitorais
Natal
Mossoró
Santa Cruz
Macau
Alexandria

Eliéser Girão Monteiro Filho é um general de brigada da
reserva do Exército Brasileiro, natural de Fortaleza/CE.
Ingressou na carreira militar em 1973, graduando-se em
Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras.
Ao longo de mais de 25 anos como militar, Girão assumiu o
comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em 2007, ano
em que foi promovido ao posto de General de Brigada
combatente. Ao todo, foram 36 anos na ativa do Exército, com
passagens em cargos diplomáticos, como de Adido Militar de
Defesa na Polônia.
Após passar para a reserva, Girão assumiu seu cargo no meio
político, como Secretário de Segurança Pública de Roraima,
onde permaneceu até fevereiro de 2012, quando foi nomeado
Secretário de Cidadania e Justiça do estado. Em 2014, foi
indicado para a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa
Social do Rio Grande do Norte e, em 2017, exerceu o cargo de
Secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil,
Mobilidade Urbana e Trânsito de Mossoró. Eleito para a
Câmara dos Deputados em 2018, foi membro titular das
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (CREDN), de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

GENERAL PAZUELLO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
Ministro da Saúde
(2020-2021)

●

Secretário de Estudos
Estratégicos da
Secretaria de Assuntos
Estratégicos da
Presidência da
República

●

Atuação
●

Como ministro da Saúde,
Pazuello seguiu as
recomendações do
presidente Jair Bolsonaro
em relação ao tratamento
precoce de covid-19

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Itaperuna

Ex-general da ativa, Eduardo Pazuello foi ministro da Saúde
de Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19, entre
2020 e 2021, no pico da curva de mortes e casos.
Anteriormente, como militar, coordenou tropas de apoio do
exército brasileiro à Venezuela, na operação Acolhida, e às
Olimpíadas, o que, segundo Bolsonaro, o capacitou para
assumir a pasta.
Sua gestão como ministro da Saúde ﬁcou marcada pela
defesa do tratamento precoce, pela nomeação de militares da
ativa para cargos estratégicos e pela crise do oxigênio de
Manaus. Deixou o Ministério em março de 2021, e foi
nomeado como secretário de Estudos Estratégicos da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República. Pazuello foi o principal alvo da CPI da Pandemia,
na qual prestou depoimento duas vezes e defendeu suas
políticas à frente do Ministério.

REELEITO

GIACOBO
PL

Paraná

Cargos Anteriores
Empresário

●

Bases Eleitorais
Santa Cruz de Monte
Castelo
Diamante do Sul
Nova Tebas
Manoel Ribas

Atuação
●

Coordenador da
Bancada Federal
do Paraná

●

Presidente da
Comissão de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR)

Giacobo tem formação em Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos pela Universidade Paulista (UNIP) e
atuação proﬁssional no setor empresarial. Elegeu-se pela
primeira vez deputado federal nas eleições de 2002,
tendo conquistado a recondução ao cargo por cinco
oportunidades desde então.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder da bancada do PSL e
de Blocos Parlamentares, além de Coordenador da
Bancada Federal do Paraná. Presidiu a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR), foi vice-presidente da Comissão de
Viação e Transportes (CVT) e participou, enquanto membro
titular, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (CREDN), e da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

GILVAN DA FEDERAL
PL

Espírito Santo

Cargos Anteriores
●
●

Policial Federal
Vereador de Vitória

Bases Eleitorais
Serra
Viana
Vitória
Guarapari
Colatina

Atuação
●

Apoiador das pautas do
presidente Jair Bolsonaro,
Gilvan foi o autor da Lei
que proibiu o passaporte
sanitário da Covid-19 em
Vitória

●

Autor do projeto de lei
que instituiu como
atividade essencial as
academias de esporte de
todas as modalidades, as
escolas de dança e os
demais estabelecimentos
de prestação de serviços
de educação física e de
prática da atividade física

Gilvan Aguiar Costa, que se intitulou, em sua campanha, como
o “Federal da Direita”, é um advogado e político maranhense,
formado em Engenharia Agronômica pela UFRJ (1998) e em
Direito pela Faculdade de São Mateus. Em 2003, aprovado no
concurso da Polícia Rodoviária Federal, foi transferido para o
Acre, onde permaneceu até 2010. Naquele ano, realizou sua
transferência para a cidade de São Mateus e, quatro anos
depois, mudou-se deﬁnitivamente para Vitória. Impulsionado
pelo movimento da direita bolsonarista em 2018, Gilvan se
candidatou ao cargo de deputado estadual pelo Patriota, mas
apesar da expressiva votação, não chegou a se eleger. Na
eleição seguinte, tornou-se vereador por Vitória, onde foi o
autor da lei que proibiu o passaporte sanitário no município,
durante a pandemia de Covid-19.
No ﬁm de 2021, o parlamentar utilizou o espaço da tribuna
para cometer o crime de racismo religioso, ao chamar as
religiões de matriz africana de "afronta a Deus". Na ocasião,
Gilvan aﬁrmou que usaria bucha e detergente "para limpar a
mesa”, após uma benção feita por mães de santo no plenário
da Câmara, durante a sessão solene em homenagem ao Dia
da Consciência Negra. Em junho deste ano, também se tornou
réu na Justiça por falas transfóbicas na Câmara de Vitória
contra a ativista e mulher trans, Deborah Sabará.

REELEITO

GIOVANI CHERINI
PL

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

Presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
de Soledade
Deputado estadual
pelo RS por quatro
mandatos

Atuação
●

Relator do projeto que
cria loterias para
ﬁnanciar saúde e
turismo

●

Foi vice-líder de
governo, além de
vice-líder do PDT e do
PL

●

Coordenador da
bancada do RS na
Câmara

Bases Eleitorais
Espumoso
Soledade
Lagoão
Arvorezinha
São Borja

Giovani Cherini é um técnico agrícola e terapeuta, natural de
Soledade. Com larga experiência na política gaúcha, iniciou
sua trajetória na vida pública por meio da atividade sindical.
Candidatou-se a deputado estadual, em 1990, mas não se
elegeu. Obteve uma vaga na ALRS nas Eleições de 1994, e
foi reeleito por quatro mandatos consecutivos. Durante sua
passagem pelo Legislativo estadual, foi o autor da lei que
dispõe sobre a proibição de uso e comercialização de
produtos com amianto no estado.
Elegeu-se deputado federal pela primeira vez em 2010,
mandato em que presidiu a Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Reeleito em 2014, foi o
presidente da Comissão Especial da PEC 2/2015, do
chamado Orçamento Impositivo, que deﬁniu como
obrigatória a execução das emendas individuais de
parlamentares. Em seu terceiro mandato como deputado, foi
membro titular das Comissões de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC) e de Fiscalização Financeira e Controle
(CFFC). Ao longo de todos os seus mandatos na Câmara, foi
vice-líder do PDT e do PL, além de vice-líder do governo
Bolsonaro. É coordenador da Frente Parlamentar Mista em
Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde e da Felicidade, chamada de Frente Holística.

GUSTAVO GAYER
PL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Inﬂuenciador digital e
comentarista de política
no chamado Papo
Conservador com
Gustavo Gayer

Bases Eleitorais
Goiânia
Chapadão do Céu

Gustavo Gayer é um professor de inglês, empresário e
inﬂuenciador digital, conhecido por seu canal no Youtube,
com mais de 1 milhão de inscritos, que tem o intuito de
“impedir que mais jovens caiam no calabouço ideológico da
esquerda”. O inﬂuencer é ﬁlho da delegada e ex-deputada
estadual Maria da Conceição Gayer, falecida em 2006.
Apesar de não ter ocupado cargo público anteriormente,
Gayer é tido como um dos principais representantes do
bolsonarismo em Goiás. Em 2020, concorreu ao cargo de
prefeito de Goiânia pelo partido Democracia Cristã,
terminando a disputa na quarta colocação, com quase 46 mil
votos.
Em janeiro deste ano, Gayer viajou para Washington com
outras lideranças bolsonaristas, como Carla Zambelli e
Eduardo Girão, para participar da "Marcha pela vida" e de um
jantar no Trump International Hotel, do ex-presidente Donald
Trump, promovido pelo movimento antiaborto. Durante o
período eleitoral, o inﬂuenciador teve alguns vídeos de seu
canal derrubados pelo TSE, por ter propagado notícias falsas
em relação a Lula e ao Instituto Ipec.

REELEITO

HELIO LOPES
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Angra dos Reis
Nova Iguaçu
São Gonçalo
Nilópolis

Atuação
●

Titular das comissões
de Relações Exteriores
(2019-2020), Esporte
(2021), Fiscalização
Financeira (2021) e
Educação (2022)

Helio Lopes, 49 anos, é subtenente do Exército e perito
criminal. Nas eleições de 2016, foi candidato a vereador por
Nova Iguaçu-RJ, mas não conseguiu se eleger. Já no pleito de
2018, com uma aliança com a família Bolsonaro - seus
conhecidos há mais de 10 anos - obteve 345.234 votos. Helio
ﬁcou famoso por aparições ao lado de Bolsonaro durante a
campanha de 2018, sendo utilizado pelo ex-presidente para
questionar o rótulo de racista que lhe era imposto pela
oposição.
Na Câmara dos Deputados, foi titular das comissões de
Relações Exteriores (2019-2020), Esporte (2021), Fiscalização
Financeira (2021) e Educação (2022). Helio é totalmente
alinhado à família Bolsonaro. Defende pautas como o
armamento e o conservadorismo. Na última legislatura,
apresentou projetos de lei sobre a telemedicina e restrições
sobre a aquisição de insumos para a produção de moeda no
exterior.

ÍCARO DE VALMIR
PL

Sergipe
Cargos Anteriores
●

Dono da TV Serrana,
empresa de
comunicação de
Sergipe

Bases Eleitorais
Itabaiana
Riachuelo
Moita Bonita
Laranjeiras
Brejo Grande
Frei Paulo

Ícaro Barbosa Costa, conhecido como Ícaro de Valmir, é um
jovem empresário sergipano, graduando em direito, que
iniciou sua trajetória política em 2022. Ícaro é ﬁlho do
ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e irmão do
ex-deputado estadual Talysson de Valmir. Seu pai, inclusive,
liderava as pesquisas para o governo de Sergipe, mas teve
sua candidatura indeferida, por ter sido condenado pelo
Tribunal Regional Eleitoral, em 2019.
A condenação ocorreu por conta da associação da cor azul
na campanha vitoriosa para deputado estadual do seu ﬁlho,
Talysson de Valmir. O azul era uma marca de Francisquinho
à frente da prefeitura de Itabaiana, por ter sido a cor
utilizada em praticamente todos os logradouros públicos do
município. Com a utilização indevida na campanha em 2018,
tanto Talysson quanto Valmir tiveram seus direitos políticos
suspensos durante oito anos. Assim, Ícaro chegou à Câmara
dos Deputados com o apoio da família e de seu partido, o
PL. Novato na política, o empresário é um dos donos da TV
Serrana, juntamente com Brayon Sousa, ﬁlho do prefeito de
Itabaiana, Adailton Sousa.

REELEITO

JEFFERSON CAMPOS
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Radialista

●

Pastor

●

Vereador de Sorocaba
por dois mandatos

Atuação
●

Atua em defesa da
família

●

Membro titular na CCJ
da Câmara dos
Deputados

Bases Eleitorais
Ipeúna
Piracicaba
Brejo Alegre
Araras

Jeﬀerson Alves de Campos é pastor e formado em Direito.
Começou sua vida política em 1991 no PMDB, no qual
permaneceu até 1995. Em 2002, elegeu-se deputado federal
por São Paulo na legenda do PSB. Assumiu o mandato em
fevereiro de 2003 e ainda nesse ano voltou a fazer parte dos
quadros do PMDB, mas em 2005 ingressou no Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB). Em 2006 teve seu nome
envolvido no chamado “escândalo das sanguessugas”, mas
assim como outros 18 parlamentares, foi inocentado pela CPI
que o inquiriu.
Durante a legislatura, foi membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, e suplente das
comissões de Educação e Cultura, de Fiscalização Financeira
e Controle, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de
Turismo e Desporto. Novamente candidato em 2006, obteve
92 mil votos, que lhe garantiram uma suplência. Deixou a
Câmara ao ﬁnal da legislatura, em janeiro de 2007, mas, com
a morte de Ricardo Izar (PTB-SP), em 7 de maio de 2008,
assumiu o mandato de deputado federal. Em 2022, foi eleito
Deputado Federal com 155.336 votos.

REELEITO

JOÃO CARLOS BACELAR
PL

Bahia

Cargos Anteriores
●

Empresário no Setor
da Construção Civil,
Agronegócio,
distribuição de
Combustíveis e
Lubriﬁcantes

Atuação
●

Relator da CPI do Carf

●

1º e 2º vice-presidente
da Comissão de Minas
e Energia

Bases Eleitorais
Salvador
Quijingue
Cândido Sales
São Gabriel

João Carlos Bacelar é um empresário, engenheiro civil e
político baiano, natural de Salvador. É ligado a setores da
construção civil, do agronegócio e de combustíveis e
lubriﬁcantes. Atua na Câmara dos Deputados desde
2007, caminhando para seu quinto mandato consecutivo.
Em sua atuação no Legislativo, já exerceu os cargos de
1º e 2º Vice-Presidente da Comissão de Minas e Energia,
além de ter sido relator da CPI para investigar denúncias
e fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes
empresas, mediante suposto pagamento de propina para
manipular resultados dos julgamentos referentes à
sonegação ﬁscal do CARF.

REELEITO

JOÃO MAIA
PL

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●

●
●

●

Secretário Municipal de
Planejamento do Rio de
Janeiro
Secretário Nacional de
Economia
Membro do Conselho de
Administração da Itaipu
Binacional
Presidente do Conselho
de Administração do
Banco do Brasil

Atuação
●
●
●
●

●

Presidente da CDC
Presidente da CDEICS
1º vice-presidente da CFT
Relator da Lei do Gás e da
Lei de Capitalização da
Petrobras
Relator do Marco de
Garantias (PL 4188/21)

Bases Eleitorais
Assú
São Gonçalo do Amarante
Serra do Mel
Messias Targino
Upanema

João da Silva Maia é um economista, analista legislativo
concursado pelo Senado Federal e professor, natural de Brejo
da Cruz/PB. Ao longo de sua trajetória, o parlamentar atuou
como Secretário Municipal de Planejamento do Rio de
Janeiro, no ﬁm dos anos 1980, e posteriormente, foi nomeado
Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento e Secretário Nacional de Economia (1990-91).
No Rio Grande do Norte, João Maia foi Secretário de
Desenvolvimento Econômico, entre 2003 e 2005, e, em nível
nacional, foi Vice-Presidente de Serviços, Infraestrutura e
Operações da Diretoria Executiva do Banco do Brasil.
Eleito deputado federal em 2006, o parlamentar já exerceu a
presidência da Comissão de Defesa do Consumidor
(2019-2021), da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços (2011-2012) e da Comissão
Especial da Emenda Constitucional 84/14, que aumentou a
entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação
dos Municípios. Na Câmara, também foi Relator dos Projetos
da Lei do Gás, da Capitalização da Petrobrás e da
Prorrogação dos Incentivos da Lei de Informática.

REELEITO

JOAQUIM PASSARINHO
PL

Pará

Cargos Anteriores
●

Vereador de Belém
(1989-2002)

●

Deputado estadual
(2003-2010)

●

Secretário estadual de
Obras Públicas
(2002-2003, 2011-2014)

Atuação
●

Vice-líder, Governo
(2020-2022)

●

3º Vice-presidente da
comissão de Minas e
Energia (2021-2022)

●

Presidente da comissão
especial da Reforma
Tributária (PEC 07/2020)

●

Coordenador da Frente
Parlamentar pelo Brasil
Competitivo

Bases Eleitorais
Afuá
Breu Branco
Santa Bárbara do Pará
Nova Ipixuna
Ulianópolis

Arquiteto, é sobrinho do ex-governador do Pará, Jarbas
Passarinho, e possui extensa trajetória política no estado.
Foi vereador por quatro mandatos, inclusive sendo eleito à
presidência da Casa, deputado estadual e secretário
estadual de Obras Públicas. Foi presidente da comissão
especial das Medidas Contra a Corrupção (PL 4850/2016)
em 2016.
Vice-líder do Governo (2020-2022), foi 3º vice-presidente
da comissão de Minas e Energia (2021-22), na qual ocupou
titularidade durante todo o mandato. Em 2022, foi
escolhido presidente da comissão especial da reforma
tributária (PEC 007/2020), aposta do governo para
antecipar as discussões no Congresso. O parlamentar é
especializado em questões ligadas à mineração.

REELEITO

JORGE GOETTEN
PL

Santa Catarina

Cargos Anteriores
●

Deputado federal
suplente, assumindo
mandato por 120 dias
(2020)

Atuação
●

Defensor do
microempreendedorismo

Bases Eleitorais
Taió
Itajaí
Mirim Doce
Rio do Sul

Empresário do ramo de segurança e facilities do município
de Mirim Doce, seu pai foi vereador do município e seu
irmão, Nelson Goetten de Lima, foi vereador e prefeito de
Taió, além de Deputado Estadual e Federal por Santa
Catarina, pelo PFL.
Em 2018, candidatou-se à Câmara dos Deputados pelo
atual PL, obteve 61.839 votos e uma suplência. Chegou a
tomar posse durante os 120 dias da licença do deputado
Rogério Mendonça.
É aliado do senador Jorginho Mello (PL/SC) e
vice-presidente do partido no estado. Tem como sua
principal bandeira a defesa dos microempreendedores.
Apoiou medidas de apoio ao setor durante a pandemia e,
mais recentemente, a manutenção do Programa de
Reescalonamento de Débitos do Simples Nacional (RELP).

REELEITO

JOSÉ MEDEIROS
PL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

Senador da República
por Mato Grosso

Atuação
●

1º Vice-Presidente da
Comissão de
Desenvolvimento Urbano

●

Relator da Lei 14406/22,
que confere ao município
de Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso
do Sul, o título de Capital
Nacional do Chamamé

Bases Eleitorais
São José do Rio Claro
Itanhangá
Alto Garças

José Antonio dos Santos Medeiros, natural de Caicó/RN, é
policial rodoviário federal e professor. Em 2010 elegeu-se
primeiro suplente de senador na chapa de Pedro Taques,
sendo efetivado mediante a eleição do titular para o
governo de Mato Grosso, em 2014. Em sua atuação no
Senado recebeu, em 2015, o prêmio Congresso em Foco
como um dos dez senadores mais atuantes do Brasil.
Em 31 de julho de 2018, teve o mandato de senador
cassado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Mato Grosso, por irregularidades na chapa. Após sua
trajetória no Senado, foi eleito Deputado Federal naquele
ano. Na Câmara, foi 1º Vice-Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano.

REELEITO

JOSIMAR MARANHÃOZINHO
PL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Prefeito de
Maranhãozinho por dois
mandatos

●

Deputado Estadual pelo
Maranhão (2015-2018)

Atuação
●

Membro titular da CCJC e
da CFFC

●

Coautor da PEC 32/2021,
transformada na Emenda
Constitucional 122/22,
que elevou para setenta
anos a idade máxima para
a escolha e nomeação de
membros dos Tribunais

Bases Eleitorais
Maranhãozinho
Zé Doca
Igarapé do Meio
Pedro do Rosário
São Luís

Josimar Cunha Rodrigues, conhecido como Josimar
Maranhãozinho, é um empresário e político cearense, que
desenvolveu sua trajetória pública no município de
Maranhãozinho. Foi prefeito da cidade por dois mandatos,
entre 2005 e 2012, reeleito com mais de 85% dos votos
válidos. O parlamentar também cumpriu um mandato como
deputado estadual a partir de 2015, e disputou sua primeira
vaga para a Câmara dos Deputados em 2018. Em ambos os
pleitos, Josimar foi o candidato mais votado no estado.
Com uma pauta voltada ao municipalismo, Maranhãozinho foi
membro titular das Comissões de Constituição e Justiça e de
Cidadania e de Fiscalização Financeira e Controle. Ao longo
do mandato, porém, o parlamentar se licenciou por duas
ocasiões, totalizando 8 meses, para tratar de assuntos de
interesse particular. No ﬁm do ano passado, o deputado foi
ﬂagrado com maços de dinheiro vivo por uma câmera oculta
da Polícia Federal, que concluiu, em julho deste ano, que
Josimar participou de suposto esquema de fraude em obras
em estradas de Zé Doca, no interior do estado, cuja prefeita é
irmã do parlamentar.

JÚLIA ZANATTA
PL

Santa Catarina

Cargos Anteriores
●

Jornalista

●

Advogada

●

Candidata à Prefeitura
de Criciúma em 2020

Atuação
●

●

Seus pilares de atuação
incluem: Deus, pátria,
família, liberdade e
soberania
Com um posicionamento
pró-armamento, pretende
criar uma bancada de
parlamentares que atuem
pelo direito à legítima
defesa

Bases Eleitorais
Criciúma
Turvo
Timbé do Sul

Júlia Zanatta é uma jornalista e advogada, com mais de 12
anos de experiência em assessoria de comunicação
política. A parlamentar é reconhecida por seu
posicionamento favorável ao armamento da população
como forma de legítima defesa. Em sua campanha à
Câmara, foi apoiada pelo movimento nacional pró-armas, e
pretende criar uma bancada de parlamentares que atuem
ﬁrmemente pelo direito à legítima defesa.
Aliada da família Bolsonaro, em especial, do deputado
Eduardo Bolsonaro, Zanatta é ﬁliada ao PL desde 2020,
ano em que disputou seu primeiro cargo público, como
candidata à Prefeitura de Criciúma. No ano seguinte,
assumiu a Coordenadoria Regional Sul da Embratur
(Agência Brasileira de Promoção do Turismo), cargo que
exerceu até março de 2022. Novata na Câmara, a
deputada federal foi eleita com 111.588 votos para sua
primeira legislatura.

REELEITO

JUNIO AMARAL
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Cabo da Polícia
Militar do estado de
Minas Gerais

Atuação
●

Vice-líder do PSL na
Câmara

●

Vice-presidente da
Comissão de
Segurança Pública e
Combate ao Crime
Organizado
(CSPCCO)

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Ribeirão das Neves
Contagem
Santa Luzia
Itajubá

Junio Amaral é Cabo reformado da Polícia Militar do
estado de Minas Gerais. Iniciou sua carreira na política em
2018 quando, impulsionado pela ascenção de políticos de
direita, foi eleito Deputado Federal. Suas principais pautas
no exercício do mandato como parlamentar são o combate
ao crime organizado e à corrupção, bem como a defesa da
família.
Amaral exerceu o papel de vice-líder do partido pelo qual
se elegeu à Câmara – o PSL – e participou como membro
titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado (CSPCCO), da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP), da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e
da Comissão de Educação (CE).

REELEITO

JÚNIOR LOURENÇO
PL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Prefeito de Miranda do
Norte por dois mandatos
(2009-2016)

Atuação
●

Membro titular da
CAPADR

Bases Eleitorais
Miranda do Norte
Mirador
Tuﬁlândia
Matões do Norte
Alto Alegre do Maranhão

José Lourenço Bonﬁm Júnior é um empresário natural
de São Luís do Maranhão, que se elegeu para a
Câmara dos Deputados em 2018. Anteriormente, o
parlamentar foi prefeito de Miranda do Norte por dois
mandatos (2009-2016), município onde sua família
possui um longo histórico de atuação.
Na Câmara, foi membro titular da Comissão de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento
e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), e atuou nas
Comissões Especiais da PEC 397/17, sobre
convalidação de atos administrativos do Tocantins, da
PEC 34/19 (Orçamento impositivo) e da PEC 05/21,
sobre a Composição do Conselho Nacional do
Ministério Público.

REELEITO

JÚNIOR MANO
PL

Ceará

Cargos Anteriores
●

Vice-prefeito de Nova
Russas/CE

Atuação
●

É autor do PL 1247/22,
que cria o programa
para subvencionar casa
própria para servidores
públicos

●

É autor dos PLs
936/2022, que permite
bônus em razão do
desempenho obtido
pelo professor, e
937/2022, que reserva
recursos do
salário-educação para
premiar os professores

●

Coordenador da
bancada estadual do
Ceará na Câmara

Bases Eleitorais
Fortaleza
Nova Russas
Aquiraz
Cascavel
Hidrolândia

Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior, conhecido como
Júnior Mano, é um empresário e administrador, natural
de Nova Russas. Em sua cidade natal, foi eleito
vice-prefeito, pelo MDB, na chapa de Rafael Pedrosa.
Dois anos depois, elegeu-se deputado federal pelo
Patriota, sendo um dos aliados de Jair Bolsonaro
durante a legislatura.
Em seu primeiro mandato, foi membro titular das
Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) e
de Turismo (CTUR). Foi presidente da Comissão Especial
da PEC 122/2015, proposta que veda encargos sem
previsão orçamentária, e relator da Lei 14035/2020, que
dispõe sobre procedimentos para a aquisição de bens e
a contratação de serviços e de insumos destinados ao
enfrentamento da covid-19.

REELEITO

LINCOLN PORTELA
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Apresentador de
rádio e televisão
Secretário Adjunto
de Esportes do
município de Belo
Horizonte

Atuação
●

Vice-presidente da
Câmara

●

Presidente da
Comissão de
Legislação
Participativa (CLP)

●

Líder do PR na
Câmara

●

Líder do PSL na
Câmara

Bases Eleitorais
São Félix de Minas
Aracitaba
Caetanópolis
Alto Jequitibá
Três Marias

Possui formação em teologia pelo Instituto Brasileiro de
Inclusão Digital (IBID-Goiânia) e doutorado no tema. Foi
apresentador de rádio e TV, tendo passagens pelas rádios
Cidade e Atalaia, bem como pela TV Rede Super e TV
Minas. Na política, atuou como consultor e Secretário
Municipal Adjunto de Esportes de Belo Horizonte. Foi
reeleito nas eleições de 2022 e segue para o 6º mandato
consecutivo na Câmara dos Deputados.
O parlamentar foi vice-presidente da Câmara dos
Deputados, cargo que também ocupou na Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
(CSPCCO). Ainda, foi presidente da Comissão de
Legislação Participativa (CLP), atuou como líder do PSL e
do PR (hoje Republicanos) e participou, enquanto membro
titular, da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC), da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM), da Comissão de Cultura (CCULT) e da
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI).

LUCIANO VIEIRA
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereador pelo Rio de
Janeiro (2021-2022)

Atuação
●

●

Se deﬁne como defensor
das comunidades e da
melhoria dos serviços
públicos
Ligado a pauta dos
costumes e armamento

Bases Eleitorais
Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Guapimirim

Luciano Vieira foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro em
2020, inaugurando sua trajetória política pelo Avante. Na
Câmara Municipal, presidiu a Frente Parlamentar em defesa
das Comunidades.
Em sua passagem como vereador, foi autor do PL 279/2021,
que institui o Programa Municipal de Atenção às Pessoas
Portadoras do Transtorno de Acumulação Compulsiva no
município do Rio de Janeiro. Para o pleito de 2022, se ﬁliou
ao PL, obteve o apoio do governador Cláudio Castro e
conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados.

REELEITO

LUIZ LIMA
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Secretário de Esportes
de Alto Rendimento do
Ministério dos Esportes
(2016-2017)

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Resende
Paraty
Teresópolis

Atuação
●

Vice-líder do Governo
(2020-2021)

●

Titular nas comissões de
Esporte (2021-22), Cultura
(2019-2022) e Finanças e
Tributação (2022)

●

Defende a ﬂexibilização
das armas e maior
regulação para alimentos
mais saudáveis

Luiz Lima, graduado em educação física, foi nadador
olímpico do Brasil e, depois de se aposentar, foi Secretário
Nacional de Esportes de Alto Rendimento por um ano.
Também coordena uma equipe de natação em águas
abertas, ministra aulas, confere palestras e comenta em
canal esportivo. É integrante do Renova BR.
Titular nas comissões de Esporte (2021-22), Cultura
(2019-2022) e Finanças e Tributação (2022), tem como sua
principal bandeira o fortalecimento do esporte de alto
rendimento com o uso de recursos da cultura e da
educação. Também é atuante em temas como
ﬂexibilização do armamento e regulação da indústria
alimentícia.

REELEITO

LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS
E BRAGANÇA
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Cientista Político

●

Atuação
●

Cofundador do
Movimento Liberal
Acorda Brasil

●

Autor do livro "Por que o
Brasil é um País
Atrasado?", de 2017

●

Propõe a criação de um
"quarto poder", na ﬁgura
de um Chefe de Estado;
e a criação de uma nova
Constituição

Bases Eleitorais
São Paulo
Santos
Campinas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é empresário e membro
da família imperial brasileira, descendente dos imperadores
do Brasil, Pedro I e Pedro II. É um dos líderes e cofundador do
movimento Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment
de Dilma Rousseﬀ. Filiou-se ao Partido Novo, mas trocou-o
pelo Partido Social Liberal em 2018, legenda com a qual foi
eleito Deputado Federal com com 118.457 votos.
Entre suas propostas, estão a criação de um quarto poder na
ﬁgura de um chefe de Estado, como no parlamentarismo;
inversão da pirâmide dos gastos públicos do Estado; criação
de uma nova constituição nos moldes da Constituição de
1824, que instituiu a monarquia como modelo de governo.
Em maio de 2020, o deputado foi alvo, juntamente com
outros colegas de partido, de um inquérito instituído pelo
Supremo Tribunal Federal contra ameaças em redes sociais a
membros da Corte. Após classiﬁcar o inquérito como absurdo,
monocrático e que não se repetiria, o presidente Jair
Bolsonaro condecorou Luiz Philippe com a Ordem do Mérito
Naval no grau de Grande Oﬁcial. Luiz Philippe é autor da PEC
7/2020, que propõe a reforma do sistema tributário nacional.

REELEITA

MAGDA MOFATTO
PL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Vereadora de Caldas
Novas

●

Prefeita de Caldas
Novas

●

Deputada estadual por
um mandato

Atuação
●

●

3ª vice-presidente da
Comissão de Turismo
Vice-líder do PL na
Câmara

Bases Eleitorais
Novo Gama
Iaciara
São Domingos
Corumbá de Goiás
Panamá
Caldas Novas

Magda Mofatto Hon é uma empresária e política paulista, que
desenvolveu sua trajetória em Goiás, mais especiﬁcamente,
em Caldas Novas. Exerceu seu primeiro cargo público em
1993, como vereadora do município. Voltou à Câmara
Municipal em 2001, onde permaneceu por somente metade
da legislatura, se licenciando em 2002 para se candidatar à
deputada estadual. Após dois anos como parlamentar na
Assembleia de Goiás, assumiu o cargo de prefeita de Caldas
Novas, entre 2005 e 2007, retornando à Câmara Municipal na
legislatura de 2008-2012.
Em 2010, no entanto, obteve uma vaga na Câmara dos
Deputados,
permanecendo
por
quatro
mandatos
consecutivos. No Legislativo federal, exerceu o cargo de 3ª
vice-presidente da Comissão de Turismo, entre 2017 e 2018.
Foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, e relatora da Lei 13921/19, que institui a região
de Angra Doce como Área Especial de Interesse Turístico.

REELEITO

MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Ministro do Turismo

●

Vereador do
município de Belo
Horizonte

Bases Eleitorais
Bugre
Resplendor
Taquaraçu de Minas
Passa Tempo
Barão de Monte Alto

Atuação
●

Vice-líder do PSL na
Câmara

●

Membro titular da
Comissão de
Turismo (CTUR) da
Câmara

●

Membro titular da
Comissão de Minas e
Energia (CME)

Marcelo Álvaro Antônio foi estudante de engenharia civil
na instituição UNIBH, mas não concluiu o curso, tendo
atuado no setor empresarial. Ingressou na política
elegendo-se vereador da capital mineira nas eleições
municipais de 2012, e tornou-se deputado federal nas
eleições seguintes. No segundo mandato consecutivo,
licenciou-se do cargo para aceitar o convite do
presidente Jair Bolsonaro a ocupar o Ministério do
Turismo, cargo que exerceu durante quase toda a
legislatura 2019-2022, até sua demissão por desavenças
com colegas do governo.
Enquanto ministro, Antônio envolveu-se em diversas
controvérsias, desde denúncias por parte do MPF sobre
desvio de verba eleitoral de candidaturas laranja nas
eleições de 2018 a uma ameaça de morte relatada à
Polícia Federal pela colega de Casa, deputada Alê Silva.
O parlamentar foi vice-líder da bancada do PSL na
Câmara e participou, enquanto membro titular, da
Comissão de Turismo (CTUR) e da Comissão de Minas e
Energia (CME).

REELEITO

MARCELO MORAES
PL

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

Vereador de Santa
Cruz do Sul

●

Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●

Na Câmara dos
Deputados, busca
defender os interesses
dos fumicultores

Bases Eleitorais
Vera Cruz
Santa Cruz do Sul
Tunas
Passo do Sobrado
Rio Pardo
Sobradinho

Marcelo Pires Moraes é um comerciante e político, natural
de Porto Alegre, ﬁlho do deputado federal Sérgio Moraes e
enteado da prefeita da cidade de Santa Cruz do Sul, Kelly
Moraes. Sua trajetória política teve início como Secretário de
Transportes e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Sul, no ano de 2009.
Após essa experiência, foi eleito vereador da cidade de
Santa Cruz do Sul pelo PTB, exercendo o cargo de 2009 a
2010. No ano seguinte, tornou-se Deputado Estadual, ainda
no PTB, mandato que durou até 2018, ano em que foi eleito
Deputado Federal pelo PL.
Como deputado federal, foi membro titular da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Em seu mandato, busca defender os interesses
dos fumicultores, que abarca mais de 110 mil famílias no Rio
Grande do Sul.

REELEITO

MÁRCIO ALVINO
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Prefeito de Guararema
por dois mandatos e
secretário municipal

●

Atuação
●

Presidente da Frente
Parlamentar Mista em
Defesa das Apaes e
Pestalozzis, sua principal
bandeira

●

Presidente das FPs Mista
de Manutenção das
Unidades de Saúde; de
Segurança Pública em
Defesa dos Municípios;
de Infraestrutura Viária e
Mobilidade Urbana

Bases Eleitorais
Guararema
Santa Branca
Igaratá
Biritiba Mirim
Santa Isabel

Marcio Alvino é um empresário, natural de São Paulo, com
tradição familiar na política de Guararema. Seus pais,
Sebastião e Conceição Alvino de Souza, foram prefeitos da
pequena cidade da região do Alto do Tietê. Em 2008, Marcio
concorreu em sua primeira eleição, tornando-se prefeito de
Guararema, e sendo reeleito, em 2012, com 67% dos votos
válidos. O político compôs o Executivo municipal durante
cinco mandatos, sendo os dois mandatos de Conceição, o
terceiro como secretário do ex-prefeito André do Prado e os
outros dois como prefeito. Sob a liderança de Alvino no
Executivo de Guararema, a cidade foi a primeira do estado a
implantar a certiﬁcação ISO 9001.
Com o bom desempenho, o parlamentar chegou à Câmara
dos Deputados em 2014, com quase 180 mil votos. No
primeiro mandato, foi membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e da Comissão
de Viação e Transportes (CVT). Reeleito em 2018, Márcio
permaneceu na pasta de transportes da Casa, e foi autor da
Lei que proíbe penhora de bens de hospitais ﬁlantrópicos.
Alvino também foi relator do projeto de lei que permite às
entidades beneﬁcentes de assistência social arrecadarem
dinheiro por meio de títulos de capitalização. O deputado
preside, ao todo, 10 frentes parlamentares na Casa.

MARCOS POLLON
PL

Mato Grosso
Do Sul

Cargos Anteriores
●

Professor na
Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul
(UFMS)

●

Membro da Comissão de
Assuntos Agrários e
Agronegócio-CAAA da
OAB/MS

Atuação
●

Defende a
desburocratização do
acesso à arma de fogo,
sendo o fundador da
Associação PROARMAS

Bases Eleitorais
Pedro Gomes
Campo Grande
Chapadão do Sul
Sidrolândia
Camapuã

Marcos Sborowski Pollon, natural de Dourados, é formado
em Direito e possui especialização na área do
agronegócio. Foi professor na Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), e atuou na Comissão de
Assuntos Agrários e Agronegócio-CAAA da OAB/MS, a
favor do produtor rural.
Em 2005, fundou a associação PROARMAS, uma
associação civil sem ﬁns lucrativos que defende a
desburocratização do acesso à arma de fogo. Ligado a Jair
Bolsonaro, e defensor das pautas conservadoras do
governo, Pollon foi o deputado federal mais votado no
Mato Grosso do Sul em 2022.

MÁRIO FRIAS
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Secretário Especial da
Cultura do Brasil

●

Bases Eleitorais
Pirassununga
Brotas
Analândia
Atuação
●

Como secretário de
Cultura, se posicionou
contrariamente às leis
Aldir Blanc e Paulo
Gustavo e promoveu
uma reestruturação da
Lei Rouanet

Mário Frias é um ator, cantor, apresentador de televisão e
político carioca. Entre junho de 2020 e março de 2022, foi
Secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro,
substituindo a atriz Regina Duarte. Este, inclusive, foi o
primeiro cargo ocupado pelo artista, que há anos demonstra
alinhamento com Jair Bolsonaro.
Sua gestão à frente da Secretaria Especial da Cultura foi
marcada por um apoio explícito a projetos armamentistas,
críticas às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo e um desmonte da
Lei Rouanet, que passou por uma reestruturação que alterou
radicalmente o funcionamento da medida. Foi exonerado do
cargo em março de 2022, para concorrer ao cargo de
deputado federal, eleito com 122.564 votos.

REELEITO

MARLON SANTOS
PL

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
por três mandatos

●

Vereador de
Cachoeira do Sul

●

Prefeito de Cachoeira
do Sul

Atuação
●

●

Membro titular da
CAPADR e da CFT
Membro da Frente
Parlamentar Mista Pela
Causa da
Prematuridade

Bases Eleitorais
Cachoeira do Sul
São Francisco de Assis
Caçapava do Sul
Bento Gonçalves
Canguçu

Marlon Santos é um agricultor, escritor e cientista político
natural de Cachoeira do Sul. Iniciou sua trajetória política
como vereador de sua cidade natal, entre 2001 e 2003. Foi
deputado estadual entre 2003 e 2004, e prefeito de
Cachoeira do Sul por um mandato (2009-2012). Após
comandar o Executivo, Marlon voltou à Assembleia Estadual
do Rio Grande do Sul para cumprir dois mandatos
consecutivos como deputado pelo PDT.
Eleito para a Câmara Federal em 2018, foi membro titular
das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR) e de Finanças e
Tributação (CFT). Ligado à pauta econômica, participou de
comissões especiais como a da Reforma Tributária (PEC
45/2019), regulamentação de criptoativos (PL 2303/15),
Orçamento Impositivo (PEC 34/19) e Subsídios Tributários e
Creditícios. Migrou para o Partido Liberal durante a janela
partidária de 2022.

MATHEUS NORONHA
PL

Ceará

Cargos Anteriores
O parlamentar não
exercia cargos públicos
anteriormente

●

Atuação
●

Empresário, é
conhecido como
desportista e atuante
no meio social

Bases Eleitorais
Parambu
Pedra Branca
Boa Viagem
Cratéus
Maranguape

Matheus Noronha é um comerciante e político, natural de
Parambu, que recebeu mais de 150 mil votos em sua primeira
disputa para a Câmara dos Deputados, sendo o parlamentar
mais jovem do Ceará.
Com tradição familiar na política, Matheus é primo do atual
prefeito de Parambu, Rômulo Noronha, e ﬁlho do deputado
federal Genecias Noronha e da deputada estadual pelo
Ceará, Aderlânia Noronha.

MAURÍCIO DO VÔLEI
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Atleta do vôlei,
defendeu a seleção
brasileira e o Minas
Clube

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Iturama

Atuação
●

Publicou comentários
controversos nas
redes, ganhando
atenção do eleitorado
conservador e de
ﬁguras como o
Presidente da
República Jair
Bolsonaro

Maurício é um atleta de vôlei, que defendeu a seleção
brasileira e o Minas Clube. Ganhou notoriedade enquanto
ativista conservador ao fazer comentários homofóbicos a
respeito de uma história em quadrinhos em um perﬁl
pessoal nas redes sociais, tendo o caso repercutido
amplamente na imprensa e culminado na sua demissão do
clube que defendia.
Maurício elegeu-se com dobradinhas com Jair Bolsonaro,
que defendeu o atleta à época da demissão, e com o
governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema,
desconsiderando o candidato de seu partido às eleições
estaduais.

REELEITO

MIGUEL LOMBARDI
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Vereador de Limeira por
quatro mandatos

●

Membro da Sociedade
São Vicente de Paulo

Atuação
●

Membro da CSSF e da
CIDOSO

●

Foi relator do projeto
que permite abater do IR
gastos com remédios
para quem ganha até R$
3,6 mil

Bases Eleitorais
Limeira
Araras
Piracicaba
Iracemápolis
Cordeirópolis

Miguel Lombardi é um corretor e político natural de Limeira,
interior de São Paulo. Na política municipal, Lombardi iniciou
sua trajetória em 1996, candidatando-se à Câmara de
Vereadores. Foi assessor do vice-prefeito Paulo Brasil
Batistella e, em 2000, elegeu-se vereador pela primeira vez.
Ocupou o Legislativo municipal por quatro mandatos e, em
2014, concorreu para a Câmara dos Deputados. No primeiro
mandato, foi membro titular da Comissão de Seguridade
Social e Família e 3º vice-presidente da Comissão Especial da
PEC 518/10, que trata da estabilidade para servidor celetista.
Reeleito em 2018, Lombardi foi novamente membro da CSSF,
além de titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa. É autor da lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina
sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia
maligna. Dentro do Partido Liberal, foi membro das Executivas
municipal e nacional, mas não chegou a ocupar cargos de
liderança da sigla no Legislativo. Foi membro titular da
Comissão Especial da PEC 18/21, que trata da aplicação de
recursos em candidaturas femininas.

REELEITO

MOTTA
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Administrador

●

Bases Eleitorais
São José do Rio Preto
Tupã
São Paulo
Guarulhos
Votuporanga

Atuação
●

Atua em defesa dos
comerciários

Luiz Carlos Motta é formado em Administração de Empresas e
Ciências Contábeis, com atuação voltada ao setor do
comércio. Motta foi diretor do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Tupã, diretor-presidente da Federação dos
Empregados no Comércio de São Paulo e presidente da
Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo.
Ocupou seu primeiro cargo eletivo como deputado federal,
eleito em 2018.
Na Câmara, foi 3º vice-presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público (CTASP) e presidente da
Comissão Especial do PL 3267/19, que tratou sobre mudanças
no Código de Trânsito Brasileiro. Motta também foi relator do
PL 6461/19, sobre alterações no Estatuto do Aprendiz.

NIKOLAS FERREIRA
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Vereador de Belo
Horizonte

●

Coordenador do
movimento Direita
Minas

Atuação
●

Vice-presidente da
Comissão de Direitos
Humanos da Câmara
Municipal de Belo
Horizonte

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Ribeirão das Neves
Nova Lima

Formado em Direito pela PUC Minas, Nikolas Ferreira é um
dos mais jovens representantes do bolsonarismo e da
extrema direita no Brasil. Em suas redes sociais,
conquistou alcance falando sobre temas como
empreendedorismo e educação ﬁnanceira, além de expor
suas críticas à esquerda por meio dos apelos que fez a
seus seguidores para que denunciassem professores que
apresentassem práticas "doutrinárias" em sala de aula.
Nikolas é conhecido por provocar e atacar seus
adversários políticos – em sua maioria representantes da
esquerda, mas também o prefeito de Belo Horizonte
Alexandre Kalil e, mais recentemente, o Deputado André
Janones. Como aliado de Bolsonaro, atuou contra medidas
de isolamento e distanciamento social e de
obrigatoriedade do uso de máscaras. Nas Eleições de
2022, foi o deputado federal mais votado do Brasil, com
1.492.047 votos, o que corresponde a 13,34% dos votos
válidos em Minas Gerais.

REELEITO

PASTOR EURICO
PL

Pernambuco

Cargos Anteriores
●

Pastor da Igreja
Assembleia de
Deus no Recife

●

Administrador das
Lojas Rendão

Atuação
●

Líder do PHS na
Câmara

●

Vice-líder da
minoria na
Câmara

●

Vice-líder do
Patriota na
Câmara

●

Vice-líder do
Bloco Parlamentar
PMDB/PP/DEM/PS
B/PDT/PODE/PCd
oB/PSC/PHS/AVA
NTE/PEN

Bases Eleitorais
Palmares
Ribeirão
Sirinhaém
Carpina
Toritama

Eurico é membro e sacerdote da Igreja Assembleia de
Deus. Matriculou-se nos cursos de teologia pela
Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo e direito
pela Faculdade Maurício de Nassau, no Recife, mas não
concluiu as graduações. Foi eleito para seu primeiro e
segundo mandato na Câmara dos Deputados, em 2010 e
2014, pelo PSB, partido tradicional no estado de
Pernambuco. Em 2018, elegeu-se para o terceiro mandato
pelo Patriota e para o quarto, nas eleições de 2022, pelo
PL.
Na casa, o parlamentar foi vice-presidente da Comissão
Especial sobre o PL 7180/14, conhecido como Escola Sem
Partido, e participou, na condição de membro titular, da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN), da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado (CSPCCO), da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência (CPD) e da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).

REELEITO

PASTOR GIL
PL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Secretário-geral da
Convenção Estadual da
Assembleia de Deus no
Maranhão

Atuação
●

●

Autor do PL 1347/22, que
proíbe comercialização de
alimentos em formato de
órgãos sexuais
estabelecimentos
comerciais de acesso
público sem restrição de
idade
Autor do PL 1823/22, que
proíbe transações na
internet para acesso a
jogos ilícitos e pornograﬁa
infantil

Bases Eleitorais
Monção
Cachoeira Grande
Vitória do Mearim
Olinda Nova do Maranhão

Gildenemir de Lima Sousa, conhecido como Pastor Gil, é
um jornalista, pastor e político maranhense, natural de
Monção. O parlamentar possui uma longa trajetória de
atuação na Assembleia de Deus, tendo sido
secretário-geral da Convenção Estadual no Maranhão
(CEADEMA). Formado em Jornalismo pela Universidade
Federal do Maranhão, atuou na editoria do jornal da
Ceadema.
Gil foi eleito para seu primeiro mandato eletivo em 2018,
quando se candidatou à Câmara dos Deputados. Ao longo
de seu mandato, foi titular da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da
Comissão de Viação e Transportes. Na Casa, foi um dos
autores do PL 1935/2022, que reduz em um ponto
percentual, a partir de janeiro de 2024, a alíquota da
contribuição devida por empresas para o ﬁnanciamento da
Seguridade Social.

REELEITO

MARCO FELICIANO
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Pastor da Catedral do
Avivamento

●

Presidente da Igreja
Assembleia de Deus
em Orlândia/SP

Atuação
●

Foi líder do PSC na
Câmara e vice-líder do
governo no Congresso
Nacional

●

Relator do PL do piso
salarial da enfermagem
na CCJC

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
Campinas
Orlândia
Suzano

Marco Feliciano é um pastor fundamentalista cristão,
nascido em Orlândia/SP, fundador e líder da Catedral do
Avivamento, igreja neopentecostal ligada à Assembleia de
Deus. É doutor em Filosoﬁa Cristã pela Faculdade de
Educação Teológica e sócio proprietário da empresa
Marco Feliciano Empreendimentos Culturais e Eventos.
Entrou para o meio político em 2010, quando se elegeu
deputado federal pela primeira vez. Na legislatura, foi
presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e
titular da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, além de líder do PSC na Câmara dos
Deputados.
Reeleito em 2014 com uma das votações mais expressivas
do estado de São Paulo, foi 1º vice-presidente das
Comissões Especiais do PL 6583/2013, que tratava sobre
o Estatuto da Família, e do PL 6314/05, que versava sobre
ensino religioso. Na atual legislatura, foi presidente da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e titular da
Comissão Especial da chamada PEC do Voto Impresso.
Feliciano é nacionalmente conhecido por seu
posicionamento conservador, sendo um dos principais
adversários da esquerda no Congresso Nacional.

REELEITO

PAULO FREIRE DA COSTA
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Pastor e Presidente da
Escola Teológica da
Assembleia de Deus

●

Atuação
●

●

Autor do PL 1776/15, que
inclui os crimes de
pedoﬁlia na Lei dos
Crimes Hediondos
2º vice-presidente da
CCTCI

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
Osasco
Jundiaí
Limeira

Paulo Roberto Freire da Costa é pastor da Assembleia de
Deus desde a década de 1980, tendo sido presidente da
Escola Teológica da Assembleia de Deus e do Instituto
Paulo Freire de Ação Social, ambos em Campinas. Paulo é
ﬁlho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, uma das
principais lideranças religiosas do país, que foi presidente
da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
O parlamentar disputou seu primeiro cargo eletivo em
2010, quando se elegeu para a Câmara dos Deputados. Em
sua atuação na Casa, foi 2º vice-presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e da
Comissão Especial da PEC 187/12, sobre eleição para
órgãos diretivos dos Tribunais de 2º grau. É autor do PL
1776/15, que inclui os crimes de pedoﬁlia na Lei dos Crimes
Hediondos.

REELEITO

PROFESSOR ALCIDES
PL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Vereador por Aparecida
de Goiás

Atuação
●

Membro titular da
Comissão de Educação

Bases Eleitorais
Silvânia
Aragarças
Niquelândia
Urutaí
Colinas do Sul

Alcides Ribeiro Filho é um professor e político natural de
Remanso, no estado da Bahia. O parlamentar desenvolveu
sua trajetória no estado de Goiás, mais especiﬁcamente, em
Aparecida de Goiânia, onde foi vereador. Alcides chegou a
disputar todas as Eleições entre 1998 e 2022, com exceção
dos pleitos de 2010 e 2020.
Em 2018, obteve uma vaga na Câmara dos Deputados, e foi
membro titular da Comissão de Educação, da comissão
especial do Fundeb e do PL 6461/19, sobre o Estatuto do
Aprendiz. Em seu mandato, foi autor do PDL 56/22, que
susta a portaria do Ministério da Educação que permite a
antecipação da colação de grau para alunos dos cursos de
Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia como uma
ação de combate à pandemia de Covid-19.

RICARDO SALLES
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Diretor Jurídico da
Sociedade Rural
Brasileira
Diretor e Conselheiro do
Instituto Brasileiro de
Estudos de
Concorrência, Consumo
e Comércio Internacional
(IBRAC)
Secretário de Meio
Ambiente de São Paulo
Ministro do Meio
Ambiente

●

●

●
●

Atuação
●
●

●

Fundador do Movimento
Endireita Brasil (MEB)
Atua em defesa do
liberalismo e do
agronegócio.
Assinou o decreto nº
96.726, de 2019, que
desativou o
departamento
encarregado da
prevenção e do controle
do desmatamento na
Amazônia e no Cerrado

Bases Eleitorais
São Paulo
Campinas
Valparaíso
Indaiatuba
Osasco

Ricardo Salles é formado em Direito e já foi diretor jurídico da
Sociedade Rural Brasileira. Em 2006, fundou o Movimento
Endireita Brasil (MEB), formado por empresários e advogados
que defendiam a renovação da direita e do liberalismo
econômico no Brasil. Nos anos de 2006, 2010 e 2012 se
candidatou a cargos no Poder Legislativo e não foi eleito.
Entre 2013 e 2014 foi secretário particular do então
governador Geraldo Alckmin e, em 2016, tornou-se secretário
do Meio Ambiente no governo do estado.
Em 2018, disputou o cargo de deputado federal pelo Partido
NOVO, mas não foi eleito. No mesmo ano, foi anunciado
como ministro do Meio Ambiente no governo do presidente
Jair Bolsonaro. Neste cargo, Salles assinou o decreto nº
96.726, de 2019, que desativou o departamento encarregado
da prevenção e do controle do desmatamento na Amazônia e
no Cerrado, e congelou cerca de 95% do orçamento previsto
para as políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. Salles
foi criticado após vazar uma fala de que convinha ao governo
aproveitar o foco da imprensa na cobertura da pandemia de
COVID-19 para simpliﬁcar por decreto normas ambientais em
2020. Em 2022 foi eleito Deputado Federal, sendo o 4º mais
votado do estado, com 640.918 votos.

ROBERTA ROMA
PL

Bahia

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
exerceu nenhum
cargo público ou
eletivo anteriormente

Bases Eleitorais
Serrinha
Coronel João Sá
Itiúba
Paripiranga
Serra Preta

Roberta Roma é uma administradora de empresas, natural
de Salvador. A nova parlamentar, que obteve mais de 160
mil votos, é casada com o deputado federal e ex-ministro da
Cidadania, João Roma.
Na Câmara, Roberta pretende manter o legado de seu
marido à frente da pasta da Cidadania, que foi responsável
pela criação e ampliação do Auxílio Brasil, benefício social
que substituiu o Bolsa Família. Nesse sentido, as bandeiras
de seu mandato são a assistência social e a ampliação da
representatividade da mulher nos espaços de poder.

ROBERTO MONTEIRO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito.

Atuação
●

Defensor do armamento e
da pauta conservadora de
costumes

Bases Eleitorais
Niterói
Rio de Janeiro
São João de Meriti

Roberto Monteiro é pastor e pai do inﬂuenciador digital e
ex-PM Gabriel Monteiro. O ex-vereador do Rio de Janeiro foi
impedido de disputar as eleições após ter sido cassado na
Câmara Municipal, e emplacou seu pai como deputado
federal e sua irmã, Giselle Monteiro, como deputada estadual.
Roberto é apoiador de Jair Bolsonaro e defende pautas como
o armamento e os costumes.

ROBINSON FARIA
PL

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●
●

●
●

Deputado estadual por
seis mandatos
Presidente,
vice-presidente e 1º
secretário da ALRN
Vice-governador do
Rio Grande do Norte
Governador do Rio
Grande do Norte

Atuação
●

Em sua gestão como
governador, Faria se
destaca pela
ampliação de
restaurantes populares
e a criação do
programa “Café do
Trabalhador”, que
oferece a primeira
refeição do dia aos
beneﬁciários da
medida

Bases Eleitorais
Rio do Fogo
Ceará-Mirim
São Pedro
Serrinha
Baraúna
Nísia Floresta

Robinson Mesquita de Faria é um advogado natalense, com
uma longa carreira na política potiguar, iniciada em 1986.
Naquele ano, foi eleito para o primeiro de seus seis mandatos
consecutivos como deputado estadual. Foi presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, por duas vezes, 1º
Secretário, Vice-Presidente e Presidente da Assembleia por
quatro biênios, entre 2003 e 2010. No início de seu comando
na ALNR, foi criada a TV Assembleia, primeiro canal
legislativo do Nordeste. Em 2010, foi eleito vice-governador
na chapa de Rosalba Ciarlini. Já no primeiro ano de mandato,
assumiu a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, onde permaneceu por onze meses.
Em 2014, então ﬁliado ao PSD, Faria foi eleito governador do
Rio Grande do Norte. Uma das marcas de seu governo foi o
programa “Transporte Cidadão”, que consiste na concessão
de transporte gratuito em horários especíﬁcos, para ampliar o
acesso da população da Grande Natal aos serviços públicos.
Em meio a uma crise de segurança pública em seu governo,
devido à greve de policiais por atraso no pagamento dos
salários, Faria tentou a reeleição, mas ﬁcou em terceiro lugar.
Agora, em 2022, o parlamentar foi o candidato a deputado
federal com mais votos em 19 municípios do Rio Grande do
Norte, com destaque para Ceará-Mirim, onde recebeu 12087
votos.

RODOLFO NOGUEIRA
PL

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
●

Assessor no Ministério
do Meio Ambiente

●

Presidente do PSL no
MS

●

Gerente da Embratur

Atuação
●

Presidente estadual do PL

●

Enquanto assessor de
Ricardo Salles,
apresentou projeto de
desenvolvimento na
região do pantanal
sul-mato-grossense

●

Na Embratur, desenvolveu
o projeto “Turismo sem
Drogas”

Bases Eleitorais
Bonito
Campo Grande
Dourados

Rodolfo Oliveira Nogueira nasceu em Dourados, e é um
produtor agropecuário ligado a Jair Bolsonaro desde 2014.
Foi coordenador da campanha vitoriosa em 2018 e
assumiu a presidência do PSL no MS. Em 2020, assumiu a
posição de assessor do então ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles.
No mesmo ano, assumiu a gerência da Embratur. Uma das
ações à frente da agência foi de instalar um telão com
imagens do turismo do MS na principal avenida de Tóquio,
no Japão. Atualmente, Rodolfo é presidente do PL no Mato
Grosso do Sul, e foi eleito com a promessa de defender o
agronegócio, além de pautas conservadoras, como a
criminalização do aborto e as liberdades de culto e missa.

REELEITA

ROSANA VALLE
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Jornalista na TV Tribuna

Atuação
●

Vice-líder do PSB
(2019-2022)

●

Titular da Comissão de
Viação e Transportes
(2019-2022) e de Defesa
da Mulher (2021-2022)

Bases Eleitorais
Pedro de Toledo
Santos
Mongaguá
Cubatão
Peruíbe

Rosana Valle nasceu em Santos-SP. É jornalista, conhecida
pelos seus 18 anos à frente do programa de TV Rota do
Sol e no jornalismo diário da TV Tribuna. Foi a deputada
mais votada do PSB em 2018, quando foi eleita pela
primeira vez. Muito atuante nas questões de infraestrutura
portuária, Rosana é peça fundamental nas discussões para
o novo modelo de concessão do Porto de Santos. A
parlamentar também é atuante em questões ligadas ao
agronegócio e agricultura familiar.
Sua saída do PSB na última janela partidária representou o
rompimento com Márcio França, antes seu principal aliado,
para um alinhamento com Tarcísio de Freitas
(Republicanos) com o qual integraria a chapa como vice
para a disputa do governo estadual se não tivesse
enfrentado resistências conservadoras contra os seus
projetos de proteção às mulheres.

ROSÂNGELA REIS
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Deputada estadual por
quatro mandatos

●

Vereadora do município
de Ipatinga

●

Bases Eleitorais
Ipatinga
Coronel Fabriciano
Ipaba
Santana do Paraíso
Belo Oriente

Atuação
●

Presidente da
Comissão do
Trabalho, da
Previdência e da
Ação Social na
Assembleia
Legislativa

●

Presidente da
Comissão
Extraordinária das
Mulheres na
Assembleia
Legislativa

Rosângela possui formação em Pedagogia e
pós-graduação em Didática. Atuou durante 14 anos no
ensino fundamental da rede pública do município de
Ipatinga como professora, orientadora pedagógica e
supervisora escolar. Foi vereadora da cidade por dois
mandatos consecutivos entre 2001 e 2009 e ocupou a
vice-presidência da Câmara Municipal no biênio
2005-2006. Elegeu-se à Assembleia Legislativa do
estado de Minas Gerais, renunciando ao mandato de
vereadora para assumir um assento na Casa. Foi
reconduzida ao cargo por três oportunidades e, após o
ﬁnal do quarto mandato, eleita à Câmara dos Deputados
nas eleições de 2022.
Na Assembleia Legislativa, a parlamentar foi presidente
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social e da Comissão Extraordinária das Mulheres. A
parlamentar também foi vice-presidente da Comissão
Especial da Violência contra a Mulher e coordenadora da
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce
(Cipe Rio Doce).

SAMUEL VIANA
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Advogado

Bases Eleitorais
Pequeri
Varjão de Minas
Sobrália
São Gonçalo do Rio Preto
Cachoeira de Pajeú

Atuação
● Coordenou a
campanha do
candidato Carlos
Viana, seu pai, ao
governo do estado de
Minas Gerais nas
eleições de 2022

Samuel possui formação em direito e é ﬁlho do ex-senador
Carlos Viana, que terminou as eleições ao governo de
Minas Gerais em terceiro lugar. O novo parlamentar nunca
havia ocupado um cargo eletivo, mas se inseriu na política
por meio do think tank RenovaBR, além de ter participado
na campanha de seu pai.
Suas propostas abrangem mudanças no sistema
previdenciário, nas regras incidentes sobre o trabalho e a
renda do cidadão brasileiro e temas como educação,
saúde, segurança alimentar e direito ao acesso à água
potável.

REELEITO

SANDERSON
PL

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

Membro da Ordem
dos Policiais do Brasil

●

Presidente do
Sindicato dos Policiais
Federais no RS

●

Conselheiro da
Federação Nacional
dos Policiais Federais

Atuação
●

Coordenador da Frente
Parlamentar da
Segurança Pública

●

2º vice-presidente da
CPI sobre práticas
ilícitas no BNDES

●

Coordenador da Frente
Parlamentar pelo Brasil
Competitivo

Bases Eleitorais
São Miguel das Missões
Santo Ângelo
Caxias do Sul
Pareci Novo
Morro Reuter

Ubiratan Sanderson é um policial federal, natural de
Erechim, que morou nos municípios de Bagé, Santo Ângelo
e Porto Alegre. É graduado em Direito, com Pós-Graduação
em Gestão de Segurança Pública, Especialização em
Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia e em
Ética na Função Pública pela Fundação Universidade de
Tocantins. Sanderson é membro da Ordem dos Policiais do
Brasil, Presidente do Sindicato dos Policiais Federais no
estado e Conselheiro da Federação Nacional dos Policiais
Federais.
Na Câmara dos Deputados desde 2019, já foi titular da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, sendo coordenador da Frente Parlamentar da
Segurança Pública, ligada à CSPCCO. Foi relator da
Comissão Especial do PL 1595/19, sobre ações
antiterroristas e 2º vice-presidente da CPI sobre práticas
ilícitas no BNDES.

SARGENTO GONÇALVES
PL

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●

Sargento da Polícia
Militar do Rio Grande do
Norte

Atuação
●

Suas principais bandeiras
são a Segurança Pública,
Educação e a defesa de
pautas de costumes
conservadores

Bases Eleitorais
Natal
Bento Fernandes
Pedra Grande
Ceará-mirim
Paranamirim

Evandro Gonçalves da Silva Júnior, conhecido como
Sargento Gonçalves, é um policial militar com dezoito anos
de atuação nas ruas do Rio Grande do Norte. Sem ter
ocupado nenhum cargo eletivo ou de indicação política,
iniciou sua trajetória no meio público em 2018, quando se
ﬁliou ao Patriota e candidatou-se a uma vaga na Câmara dos
Deputados, ainda como Cabo da PM. Em 2020, se lançou
como vereador de Natal pelo PRTB, mas obteve apenas
1862 votos. Conquistou sua primeira vaga na Câmara dos
Deputados em 2022, quando recebeu 56315 votos.
Durante sua campanha a deputado, Gonçalves foi vítima de
um atentado enquanto realizava uma caminhada com o
policial militar reformado Wendel Lagartixa, candidato a
deputado estadual mais votado no Rio Grande do Norte. Na
ocasião, cinco indivíduos em um carro dispararam tiros
contra os dois candidatos, que revidaram e mataram dois
deles. Dentre os deputados eleitos, o sargento foi o quinto
mais bem votado nas cidades de Natal e Pedra Grande.

REELEITA

SILVIA CRISTINA
PL

Rondônia

Cargos Anteriores
●

Vereadora por dois
mandatos

Bases Eleitorais
Ji-Paraná
Mirante da Serra
Urupá
Presidente Médici
Chupinguaia

Atuação
●

Integrante do GT de
Problemas
Psicológicos Jovens
Brasileiros

●

Relatora da
Comissão Especial
de Combate ao
Câncer no Brasil

●

1ª vice-presidente
na Comissão de
Defesa dos Direitos
da Mulher

Silvia Cristina é uma pedagoga, radialista e professora,
natural de Linhares/ES. Iniciou sua carreira aos 16 anos
como radialista, ainda no Espírito Santo. Na juventude,
mudou-se para Rondônia e passou a trabalhar em
emissoras de rádio como locutora, além de participar de
comerciais de televisão. No estado, foi repórter, jornalista
de bancada e apresentadora de alguns dos programas de
maior audiência, se tornando a primeira mulher a
apresentar um programa policial.
Em 2012, elegeu-se vereadora pelo PDT na Câmara
Municipal de Ji-Paraná/RO, sendo reeleita em 2016. Dois
anos depois, disputou uma cadeira de deputada federal, e
tornou-se a primeira mulher negra a representar Rondônia
na Câmara. Na casa foi vice-líder do Bloco do PDT, relatora
da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e 1ª
vice-presidente na Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher.

SILVIA WAIÃPI
PL

Amapá

Cargos Anteriores
●

Tenente do Exército

●

Secretária nacional de
saúde indígena

●

Conselheira de
promoção da
igualdade racial no
Ministério da Mulher,
Família e Direitos
Humanos

Atuação
●

É uma das ﬁguras
políticas que
compõem a Liga da
Lealdade, voltada ao
apoio a Jair Bolsonaro
e as pautas ligadas a
“Deus, Pátria, Família
e Liberdade”

Bases Eleitorais
Pedra Branca do Amapari

Sílvia Waiãpi é uma atriz e militar amapaense, nascida na
tribo Waiãpi, no município de Pedra Branca do Amapari.
Sílvia foi a primeira mulher indígena a entrar para o Exército
brasileiro, além de ser uma das poucas representantes de
sua etnia no Congresso Nacional. A parlamentar tem sua
trajetória ligada tanto ao meio artístico, como atriz no teatro
e em novelas televisivas, quanto pelo esporte, como
praticante de atletismo, que lhe rendeu uma bolsa de
estudos em Fisioterapia no Centro Universitário Augusto
Motta.
No início da década passada, Waiãpi ingressou no Exército,
chegando aos cargos de Tenente e chefe do serviço de
medicina física e reabilitação em ﬁsioterapia no Hospital
Central do Exército. No meio político, a parlamentar
tornou-se conhecida por ter integrado a equipe de transição
do governo Bolsonaro, entre 2018 e 2019. Evangélica, Sílvia
foi secretária nacional de saúde indígena e conselheira de
promoção da igualdade racial, cargo vinculado ao Ministério
da Mulher, Família e Direitos Humanos.

SONIZE BARBOSA
PL

Amapá

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
ocupou cargos
públicos ou eletivos
anteriormente

Bases Eleitorais
Cutias
Ferreira Gomes
Calçoene
Pracuúba
Tartarugalzinho

Atuação
●

Defesa do
empreendedorismo,
da geração de
empregos, ampliação
da assistência social e
redução da carga
tributária

Sonize Barbosa é uma empresária natural de Macapá,
casada com o deputado estadual e ex-presidente da
Assembleia Legislativa do Amapá, Kaká Barbosa. Durante
sua campanha à Câmara dos Deputados, Sonize apoiou o
candidato Jaime Nunes ao governo do Amapá.
Nas redes sociais da nova parlamentar, Sonize alega que irá
atuar em defesa do empreendedorismo e da geração de
empregos. Tem como compromissos a estruturação de
serviços de assistência social, a manutenção das bolsas de
estudo para jovens dos municípios amapaenses e a atuação
para promover uma redução da carga tributária.

REELEITA

SORAYA SANTOS
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Presidente do Instituto
de Pesos e Medidas do
Rio de Janeiro
(2007-2014)

Bases Eleitorais
São Francisco de
Itabapoana
Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Nilópolis

Atuação
●
●

Primeira secretária da
Mesa Diretora
Titular das comissões de
Relações Exteriores
(2020-2022) e da Pessoa
com Deﬁciência (2022)

Formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense e
ex-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Rio
(2007-2014), Soraya Santos foi eleita pela primeira vez em
2014 pelo MDB. Em seu primeiro mandato, defendeu o
impeachment e apoiou a agenda do presidente Michel Temer.
Garantiu sua reeleição na esteira do bolsonarismo em 2018.
Em 2022, protagonizou imbróglio político ao manter sua
candidatura a ministra do Tribunal de Contas da União em
uma disputa de forças entre o PL e o PP de Arthur Lira e Ciro
Nogueira.
Vice-líder de seu partido, foi eleita primeira secretária da
Mesa Diretora e foi titular das comissões de Relações
Exteriores (2020-2022) e da Pessoa com Deﬁciência (2022).
Entre suas principais bandeiras está o envelhecimento ativo, a
defesa dos direitos da mulher e reformas políticas, como a
regulamentação dos mandatos coletivos.

REELEITO

SÓSTENES CAVALCANTE
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado

Atuação
●

Titular das comissões de
Educação e Direitos
Humanos e Minorias

Bases eleitorais
Itaperuna
Duque de Caxias
Niterói
Campos dos Goytacazes
Rio de Janeiro

Teólogo membro da Assembleia de Deus, Sóstenes
Cavalcante, 43 anos, foi eleito pela primeira vez em 2014
pelo PSD. Com fortes alianças na bancada evangélica, se
aliou a Bolsonaro para garantir a reeleição em 2018, com a
terceira posição em uma coligação entre o DEM, seu
partido, MDB, PP e PTB. Posicionou-se contra o isolamento
social durante a pandemia e, para as eleições de 2022,
ﬁliou-se ao PL, partido de Bolsonaro.
O total alinhamento ideológico se reproduziu nas principais
bandeiras do candidato: cultura, educação, agricultura,
pesca e pecuária, e infraestrutura. Foi membro titular nas
comissões de Educação, Direitos Humanos e Defesa da
Mulher. Dentre suas principais propostas está a criação do
Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte, que integraria a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transporte.

REELEITO

TIRIRICA
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Cantor, compositor e
humorista

●

Atuação
●

●

Co-autor da lei que
institui o Programa de
Cultura do Trabalhador e
cria o vale-cultura
Membro titular da
Comissão de Cultura

Bases Eleitorais
São Paulo
Cotia
Guarulhos
Osasco
Itapecerica da Serra

Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, conhecido pelo
nome artístico de Tiririca, é um comediante brasileiro, natural
de Itapipoca/CE. O artista detém a quarta maior votação de
um deputado federal na história do país, quando elegeu-se
pela primeira vez, em 2010, com quase 1 milhão e 350 mil
votos. Com uma campanha eleitoral televisiva voltada para a
sátira aos políticos, o humorista tornou-se o principal símbolo
do chamado ‘voto de protesto’.
Durante as três legislaturas como deputado federal, Tiririca foi
membro titular das Comissões de Turismo, Educação e, por
duas vezes, de Cultura. Também foi membro da Comissão
Externa de Combate ao Racismo no Brasil. Na votação do
Prêmio Congresso em Foco de 2012, esteve entre os 15
melhores parlamentares na votação dos jornalistas, pela sua
presença assídua nas sessões de comissões e no plenário.
Em 2017, o deputado conseguiu a aprovação do projeto que
altera a Lei Rouanet de incentivo à cultura para reconhecer a
atividade circense como manifestação cultural nacional,
permitindo que a prática pudesse ser beneﬁciada pelos
mecanismos de incentivo ﬁscal.

REELEITO

VERMELHO
PL

Paraná

Cargos Anteriores
Prefeito de Salto da
Lontra (1983-1988)

●

Bases Eleitorais
Umuarama
Francisco Beltrão
Pérola
Perobal
Salto da Lontra

Atuação
●

Relator da Lei
14051/2020, que
abriu crédito
extraordinário no
valor de R$ 5
bilhões para o
programa A Hora
do Turismo

Nelsi Coguetto Maria, conhecido como Vermelho, é um
político e empresário paranaense, natural de Francisco
Beltrão. O parlamentar iniciou sua trajetória política no
município de Salto da Lontra, entre os anos de 1983 e
1988. Vermelho disputou as Eleições de 2006 e 2014, para
o cargo de deputado estadual, mas permaneceu como
suplente.
Foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2018, pelo
PSD. Na Casa, foi membro titular da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, da Comissão de Turismo e da Comissão de Finanças
e Tributação. Em seu mandato, foi relator da Lei
14051/2020, que abriu crédito extraordinário no valor de
R$ 5 bilhões para o programa A Hora do Turismo.

REELEITO

VINICIUS GURGEL
PL

Amapá

Cargos Anteriores
●

Empresário, dono da
Você Telecom

Atuação
●

Secretário da
Juventude na
Câmara

●

Vice-líder do PL

Bases Eleitorais
Laranjal do Jari
Macapá
Mazagão
Oiapoque
Calçoene

Vinícius Gurgel é um contador, empresário e político, natural
de Macapá, e cunhado da deputada Aline Gurgel. Formado
em Ciência Contábeis pelo Centro de Ensino Superior do
Amapá (Ceap), Gurgel iniciou carreira política em 2010,
quando foi eleito para a Câmara dos Deputados pela
primeira vez.
Em seu primeiro mandato, foi membro titular das Comissões
de Minas e Energia (CME) e de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).
Reeleito por mais dois mandatos em 2014 e 2018, o
parlamentar foi Secretário da Juventude, entre 2019 e 2021,
e titular das Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC). Além de político,
o empresário é sócio-proprietário da Você Telecom,
empresa de Telecomunicações que comercializa planos de
banda larga nos estados do Amapá e Pará.

REELEITO

WELLINGTON ROBERTO
PL

Paraíba
Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretário de Ciência
e Tecnologia,
Recursos Hídricos e
Meio Ambiente da
Paraíba
Secretário de Ciência
e Tecnologia de João
Pessoa
Secretário de
Agricultura, Irrigação
e Abastecimento da
Paraíba
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●
●

●

Ex-presidente da CVT
Relator da Comissão
Especial do PL 4238/12,
sobre o Piso Salarial
dos Vigilantes
1º vice-presidente da
Comissão Especial
sobre o Marco
Regulatório dos Jogos
no Brasil

Bases Eleitorais
Vista Serrana
São Domingos
Santa Cruz
Pombal
Brejo do Cruz

Wellington Roberto é um empresário paraibano, do ramo
sucroalcooleiro e de corretagem de veículos, natural de São
José de Piranhas. Iniciou sua carreira política como suplente
do Senador Humberto Lucena, eleito em 1994. Roberto
assumiu a vaga no Legislativo após o falecimento do titular,
em abril de 1998. Após cumprir o mandato como senador, o
parlamentar se elegeu deputado federal em 2002, e
permanece na Câmara dos Deputados até os dias atuais.
Ao longo de seus vinte anos como deputado, foi presidente
da Comissão de Viação e Transportes (2005), 2º
Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC) e 1º vice-presidente da Comissão Especial
sobre o Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. Na
legislatura mais recente, foi o relator do Grupo de Trabalho
sobre serventias notariais, registro e custas forenses.

YURY DO PAREDÃO
PL

Ceará

Cargos Anteriores
●

Empresário no ramo de
postos de gasolina

Bases Eleitorais
Choró
Potengi
Mulungu
Mauriti
Juazeiro do Norte

Yury Bruno, conhecido popularmente como Yury do Paredão,
é um empreendedor de Juazeiro do Norte, que iniciou sua
trajetória política em 2022, sendo eleito deputado federal
com mais de 90 mil votos.
O parlamentar é irmão da vereadora de Juazeiro do Norte,
Yanny Brena, e sobrinho do vereador de Barbalha, Marcos
Alencar. Antes de ser eleito deputado, atuou no ramo de
postos de combustíveis.

ZÉ TROVÃO
PL

Santa Catarina

Cargos Anteriores
●

Caminhoneiro

Atuação
●

Atua em prol do
Armamento Civil e da
Liberdade Individual

Bases Eleitorais
Blumenau

Marcos Antônio Pereira Gomes é o youtuber que incentiva
paralisações e invasões ao STF e ao Congresso. Marcos
tornou-se conhecido no Brasil inteiro pela criação do canal "Zé
Trovão, a Voz das Estradas", hoje fora do ar. Chegou a ter em
torno de 40 mil seguidores e depois migrou para um canal no
Telegram com cerca de 20 mil seguidores. Ele tornou-se alvo
de uma investigação da Procuradoria-Geral da União, e sua
prisão preventiva foi decretada pelo ministro Alexandre de
Moraes, do STF. Proibido de criar redes sociais, Zé Trovão
terceirizou o processo e conseguiu ser eleito Deputado Federal
com 71.140 votos. Após Zé Trovão ser eleito, a defesa do
deputado pretende solicitar o afrouxamento do uso da
tornozeleira eletrônica.

REELEITO

ZÉ VITOR
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Engenheiro

●

Atuação
●

Bases Eleitorais
Araguari
Pedrinópolis
Cascalho Rico
Nacip Raydan
Indianópolis

Vice-líder do PL na
Câmara

Zé Vitor possui formação em engenharia e retorna à
Câmara dos Deputados para seu segundo mandato na
Casa.
O parlamentar foi vice-líder da bancada do PL na Câmara e
participou, enquanto membro titular, da Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS), da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR) e da Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF).

PT

REELEITO

AFONSO FLORENCE
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●

●

Secretário de
Desenvolvimento
Urbano de Salvador
Ministro do
Desenvolvimento
Agrário (2011-2012)

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão Especial da
PEC 215/2000, sobre
demarcação de terras
indígenas
Presidente da FP Mista
em Defesa das
Populações
Extrativistas e dos
Povos e Comunidades
Tradicionais e da FP
em Defesa da
Agroecologia e
Produção Orgânica

Bases Eleitorais
Boninal
Ibotirama
Uibaí
Pintadas
Serra Dourada

Afonso Bandeira Florence é um servidor público e
professor, natural de Salvador, Mestre em História pela
Universidade Federal da Bahia. Além de ter sido professor
da Universidade Católica de Salvador, o parlamentar
exerceu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano
da capital baiana, entre 2007 e 2010. Em seu último ano no
Executivo, candidatou-se a deputado federal.
Apesar de ter sido eleito para o primeiro mandato, em 2011,
licenciou-se do cargo para assumir o Ministério de
Desenvolvimento Agrário no governo Dilma Rousseﬀ. De
volta ao Legislativo em 2012, Florence foi presidente da
Comissão Especial da PEC 215/2000, sobre demarcação de
terras indígenas e, mais recentemente, líder da Minoria no
Congresso Nacional.

REELEITO

AIRTON FALEIRO
PT

Pará

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual, PA
(2003-2018)

Atuação
●
●

●

Vice-líder, PT (2019-2022)
1º Vice-presidente da
comissão de Cultura
(2021-2022)
Titular das comissões de
Cultura (2019-2022),
Minas e Energia
(2019-2022) e Integração
Nacional (2019-2022)

Bases Eleitorais
Brasil Novo
Belterra
Anapu
Jacareacanga
Senador José Porfírio

Agricultor natural de Tenente Portela, auxiliou na fundação
do PT em Santarém na década de 80 e apresenta atuação
expressiva no sindicalismo, com destaque para a defesa
dos trabalhadores rurais. Assumiu importantes cargos em
movimentos sociais e órgãos sindicais, a exemplo da
CUT-PA. Liderou o Movimento pela Sobrevivência da
Transamazônica e foi, também, um dos líderes do Grito do
Campo e Grito da Amazônia (FND). Em 2002 se elegeu
deputado estadual e foi reeleito em mais três
oportunidades.
Airton é muito ligado à defesa do pequeno produtor rural,
com propostas protecionistas e de incentivos ﬁscais para
períodos entressafras. Também é defensor do
fortalecimento da educação política nas escolas.

REELEITO

ALENCAR SANTANA
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Assessor Legislativo
Vereador de Guarulhos
Secretário Municipal em
Guarulhos
Deputado Estadual

●
●
●
●

Atuação
●

●

Atua em defesa da
educação e
infraestrutura
Fez oposição na CPI da
Merenda em 2016

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
Franco da Rocha
Francisco Morato
Itaquaquecetuba

Alencar Santana Braga é formado em Direito começou sua
atuação política no movimento estudantil, em 1992, quando
tinha 16 anos. Filiou-se ao PT em 1998. Elegeu-se deputado
em 2010, com 154.272 votos. Estava então no segundo
mandato de vereador em Guarulhos, tendo sido o
parlamentar mais jovem do PT eleito em 2004, com 28 anos e
2.882 votos. Em 2008, foi reeleito com 4.541 votos. No
primeiro mandato, foi líder do Governo do prefeito Elói Pietá e
presidente das Comissões de Justiça e Redação e de
Juventude. Entre seus principais projetos aprovados na
Câmara de Guarulhos. Em 2010 foi eleito o deputado estadual
mais votado de Guarulhos, sendo reeleito em 2014 como o
deputado mais votado do PT no Estado de São Paulo. Em
2016 foi o único deputado de oposição na CPI da Merenda,
que apontou desvios e relatório denunciando o envolvimento
de políticos no esquema. Em 2018 foi eleito deputado federal
e em 2022 foi reeleito com 139.223 votos.

ALEXANDRE LINDENMEYER
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

Conselheiro estadual
da OAB
Presidente do Sport
Club Rio Grande
Vereador de Rio
Grande
Prefeito de Rio
Grande por dois
mandatos
Deputado estadual

Atuação
●

Como Deputado
Estadual, uma de suas
pautas era a defesa do
Polo Naval, através da
continuidade dos
investimentos na sua
infraestrutura

Bases Eleitorais
Rio Grande
Santa Vitória do Palmar
Alvorada
Jaguarão
Dom Feliciano

Alexandre Duarte Lindenmeyer é um advogado trabalhista,
natural da cidade de Rio Grande. Foi conselheiro estadual
da OAB, vereador, deputado estadual e prefeito eleito e
reeleito de Rio Grande (2013/2020).
Na Assembleia Legislativa do RS, foi membro titular da
Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e
Tecnologia, assim como da Comissão de Economia e
Desenvolvimento Sustentável. Além de titular, também foi
Presidente da Comissão de Ética Parlamentar e da
Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos
Internacionais. Ainda como Deputado Estadual, uma de suas
pautas era a defesa do Polo Naval, através da continuidade
dos investimentos na sua infraestrutura.
Além de suas atividades políticas, Alexandre também foi
presidente do clube de futebol mais antigo do Brasil, o Sport
Club Rio Grande, de 2007 a 2010. Ele dedicou a sua gestão
à formação de novos atletas nas categorias de base do
clube, na qualiﬁcação da infraestrutura do clube e também
em projetos sociais, com foco na inclusão de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade.

REELEITO

ALEXANDRE PADILHA
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Coordenador de
campanhas presidenciais
do PT
Diretor de Saúde
Indígena na Funasa
Ministro de Relações
Institucionais
(2009-2010)
Ministro da Saúde
(2011-2014)
Secretário municipal de
Saúde de São Paulo
(2015-2016)

●

●
●

●
●

Atuação
●
●

●

1º Vice-presidente da
CPD
Relator do GT sobre o
piso salarial da
enfermagem
Vice-líder da minoria e
do PT na Câmara dos
Deputados

Bases Eleitorais
São Paulo
Piracicaba
Itapevi
Santa Bárbara d’Oeste
Carapicuíba

Alexandre Padilha é um médico formado pela Universidade
de Campinas (Unicamp), especializado em Infectologia pela
USP. Iniciou sua trajetória política no movimento estudantil na
década de 1990, como coordenador do DCE da Unicamp e
membro do Diretório Estadual do PT. No partido, Padilha foi
coordenador das campanhas do ex-presidente Lula em 1989
e 1994.
Em 2004, assumiu o cargo de diretor de Saúde Indígena na
Funasa e, no ano seguinte, foi transferido para a Secretaria de
Relações Institucionais (SRI). Na SRI, atuou como assessor,
depois como secretário com status de ministro até assumir a
pasta no ﬁm de 2009. Em 2011, foi nomeado ministro da
Saúde pela presidenta Dilma Rousseﬀ, sendo o responsável
pela implantação do Programa Mais Médicos. Após o
mandato, Padilha passou a exercer o cargo de secretário de
Saúde de São Paulo, durante o mandato do ex-prefeito
Fernando Haddad. Eleito para a Câmara em 2018, foi o 1º
Vice-Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deﬁciência e membro titular da Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF). Nos últimos anos de seu
primeiro mandato, foi relator do Grupo de Trabalho sobre o
piso salarial da enfermagem.

ANA PAULA LIMA
PT

Santa Catarina

Cargos Anteriores
●

Deputada estadual
(2003-201

Atuação
●

Enfermeira atuante na
área da saúde

Bases Eleitorais
Blumenau
Gaspar
Indaial
Timbó
Pomerode

Ana Paula de Souza Lima foi deputada estadual e
representou Blumenau e a região do Vale do Itajaí por
quatro mandatos na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (2003-2018). É casada com o deputado federal
Décio Lima. Formada em Enfermagem e Obstetrícia pela
Universidade do Vale do Itajaí. Filiada ao Partido dos
Trabalhadores desde 1987. Foi a primeira deputada
estadual mulher eleita por Blumenau, em 2002. Esteve à
frente do movimento que originou a Bancada Feminina na
Assembleia Legislativa, a qual coordenou em duas
oportunidades.
Presidiu a Comissão de Saúde, da Comissão de Direitos
Humanos e da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da
Assembleia. Também integrou a mesa diretora da
Assembleia Legislativa, indicada por consenso pela
bancada do PT. Em 2018, obteve a 12ª melhor votação para
a Câmara dos Deputados no estado, com mais de 76 mil
votos, mas não foi eleita.

ANA PIMENTEL
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Secretária de Saúde
do município de Juiz
de Fora
Presidente do
diretório Central dos
Estudantes da
Universidade
Federal de Juiz De
Fora

Atuação
●

Esteve à frente da
Secretaria de Saúde
de Juiz de Fora à
época da pandemia
da Covid-19, tendo
garantido a aplicação
de 1.2 milhões de
doses das vacinas e
ampliado a cobertura
de leitos hospitalares
da rede pública em
mais de 70%

Bases Eleitorais
Juiz de Fora

Ana Pimentel tem formação em medicina e presidiu o
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF). Atuou como médica da rede
pública de saúde pelo SUS, pesquisadora e professora
universitária e Secretária de Saúde do município de Juiz
de Fora, cargo exercido durante a gestão da
correligionária e ex-deputada federal Margarida Salomão,
que apoiou a candidatura de Ana à Câmara.
Sua campanha foi pautada em propostas voltadas para as
áreas da saúde e da educação, focando na saúde pública,
na expansão do ﬁnanciamento à pesquisa e na ampliação
do ensino superior em nível nacional.

REELEITO

ARLINDO CHINAGLIA
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Médico
Secretário do Governo
da Cidade de São Paulo
Deputado Estadual
Presidente do
Parlamento do Mercosul
Presidente da CUT e do
Sindicato dos Médicos
do Estado de São Paulo

●
●
●
●
●

Atuação
●

Membro fundador do PT

Bases Eleitorais
São Paulo
Sorocaba
Campinas
Carapicuíba
Itaquaquecetuba

Arlindo Chignalia Junior é formado em medicina com
especialização em saúde pública. Foi membro fundador do PT
e nas eleições de 1990, Chinaglia candidatou-se a Deputado
Estadual, sendo eleito em último lugar, com 13.143 votos,
parcialmente devido à baixa adesão ao partido nas urnas
estaduais daquele ano. Nas eleições de 1994, com mais que o
dobro dos votos (28.323), foi eleito deputado federal por São
Paulo. Nas eleições de 1998, novamente dobrou seu
eleitorado, sendo reeleito com 56.672 votos. Destacou-se
durante o governo de FHC. Ficou conhecido como
proponente de CPIs. Entre 2001 e 2002, exerceu o cargo de
Secretário de Implementação das Subprefeituras, na
prefeitura de São Paulo. Nas eleições de 2002, foi novamente
reeleito para um terceiro mandato, desta vez alcançando
136.402 votos. Nas eleições de 2006, foi reeleito com
170.008 votos. Em 2007 foi eleito presidente da Câmara dos
Deputados, prometendo combater os "detratores" do
Congresso Nacional. Nas eleições de 2010, foi reeleito para
um quinto mandato com 207.465 votos. Nas eleições de 2014,
registrou sua primeira queda: embora eleito, perdeu parte dos
votos no estado para Tiririca. Foi reeleito para seu sétimo
mandato nas eleições de 2018, mas com seu pior resultado
eleitoral desde 1998. Debilitado nas urnas por um suposto
envolvimento na Operação Lava Jato. Em 2022 foi reeleito
com 144.108 votos.

REELEITA

BENEDITA DA SILVA
PT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
Vereadora, Rio de
Janeiro-RJ (1983-1986)
Senadora pelo RJ
(1995-1998)
Vice-Governadora, RJ
(2019-2022)
Governadora, RJ (2002)
Ministra da Secretaria
Especial de Trabalho e
Assistência Social
(2003-2006)

●
●
●
●
●

Atuação
●
●

Vice-líder do PT (desde
2013)
Titular das Comissões de
Cultura e Seguridade
Social e Família
(2019-2022)

Bases eleitorais
São Gonçalo
Nova Iguaçu
Duque de Caxias
Nilópolis

Benedita da Silva é servidora pública do setor de saúde
e assistência social. Sua militância política remonta ao
período da ditadura militar, quando fundou o
Departamento Feminino da Associação de Moradores do
Chapéu-Mangueira. Moradora de favela, estudou para se
fortalecer na política, onde sua ascensão foi meteórica e
extensa: vereadora (1982-1986), deputada constituinte
(1988-1995), primeira senadora negra (1995-1998),
vice-governadora do Rio (1999-2002), ministra da
Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social
(2003-2006), secretária de Assistência Social e Direitos
Humanos do Rio de Janeiro (2007-2010).
Vice-líder do PT (desde 2013), na última legislatura,
Benedita integrou as comissões de Cultura e Seguridade
Social e Família (2019-2022). A sua principal bandeira é a
luta do povo negro ao reconhecimento histórico da
escravidão, de heróis como Zumbi dos Palmares, além da
criação de delegacias para crimes raciais e a lei da
extensão dos direitos trabalhistas às empregadas
domésticas.

REELEITO

BOHN GASS
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●
●

●

Vereador de Santo
Cristo/RS
Presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores Rurais,
Santo Cristo
Deputado estadual
pelo RS por três
mandatos

Atuação
●

●

Foi líder do PT na
Câmara e vice-líder da
minoria
2º vice-presidente da
CTASP

Bases Eleitorais
Santo Cristo
Porto Xavier
Cerro Largo
Giruá
Santa Rosa

Elvino Bohn Gass é um um agricultor familiar e professor,
natural de Santo Cristo, município próximo à fronteira com a
Argentina. É formado em Estudos Sociais e pós-graduado
em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Desde muito cedo, Bohn Gass esteve vinculado ao
movimento sindical. Foi presidente, por dois mandatos
consecutivos, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Santo Cristo. No município, chegou a atuar como vereador
em 1998, mas, no mesmo ano, se elegeu deputado estadual,
cargo que ocupou por três mandatos.
Na Câmara dos Deputados, ocupou o cargo de líder do PT
entre 2021 e 2022, além de ter sido vice-líder da minoria e,
por algumas vezes, vice-líder de seu partido. Foi 3º
vice-presidente da Comissão Especial que discutiu o PL
6299/2002, sobre regulamentação de agrotóxicos.
Vinculado à agricultura familiar, é autor do PL 5560/2020,
que visa tornar os territórios livres de agrotóxicos. Na
legislatura mais recente, foi 2º vice-presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), e
membro titular da Comissão Especial da PEC 015/22, que
tratava sobre Biocombustíveis.

CAMILA JARA
PT

Mato Grosso
Do Sul

Cargos Anteriores
●

Vereadora de Campo
Grande

Atuação
●

Militante da juventude do
PT

●

Idealizadora do Coletivo
Elas Podem

●

Liderança do Movimento
Acredito

Bases Eleitorais
Taquarussu
Campo Grande
Aquidauana

Camila Bazachi Jara é natural de Campo Grande, tem 26
anos e é cientista social formada pela UFMS. Iniciou sua
trajetória na política em 2020, quando foi eleita vereadora
na Câmara Municipal de Campo Grande.
É idealizadora do Coletivo Elas Podem, cujo intuito é
inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem
através do desenvolvimento de suas potencialidades. É
também liderança municipal do Movimento Acredito-MS e
militante da juventude do Partido dos Trabalhadores.

REELEITO

CARLOS ZARATTINI
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Vereador de São Paulo
Secretário municipal de
Transportes e de
Subprefeituras
Deputado estadual por
São Paulo

●
●

●

Atuação
●
●

●

Ex-líder da Minoria no
Congresso Nacional
Especialista em
infraestrutura na Câmara
dos Deputados
Autor do PL 4881/2012,
sobre política de
mobilidade urbana

Bases Eleitorais
Itapecerica da Serra
Campo Limpo Paulista
Cotia
São Vicente
Hortolândia
Américo Brasiliense
São Paulo

Carlos Zarattini é um economista e político paulistano,
graduado pela FEA-USP, que iniciou sua trajetória política em
1987, ﬁliando-se ao PT. Vinculado ao movimento sindical e ao
segmento de transportes, foi secretário-geral do Sindicato
dos Metroviários de São Paulo e secretário municipal de
Transportes. Foi vereador da capital, Secretário das
Subprefeituras e deputado estadual. Elegeu-se deputado
federal pela primeira vez em 2006, e foi relator da nova Tarifa
Social de Energia Elétrica.
No Legislativo, Carlos também foi líder da Minoria no
Congresso Nacional, bem como líder e vice-líder do PT, e
vice-líder do Governo. Foi membro titular da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e das comissões
especiais sobre política de mobilidade urbana e de parcerias
público-privadas. Foi coordenador da Frente Parlamentar da
Defesa Nacional e relator da comissão especial do PL
10887/2018, que trata de improbidade administrativa.

REELEITO

CARLOS VERAS
PT

Pernambuco

Cargos Anteriores
Presidente da
Central Única dos
Trabalhadores no
estado de
Pernambuco

●

Atuação
●
●

Foi vice-líder do
PT na Câmara
Presidiu a
Comissão de
Direitos Humanos
e Minorias
(CDHM)

Bases Eleitorais
Tabira
Águas Belas
Carnaubeira da Penha
Exu
Itacuruba

Veras é um agricultor familiar que teve ligação desde cedo
com a política, à medida que o parlamentar frequentou e
ocupou cargos, durante toda sua vida adulta, organizações
de agricultores no interior de Pernambuco. Disputou as
eleições de 2008, quando pleiteou a vaga de chefe do
executivo municipal, mas não obteve sucesso. Presidiu a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado de 2012 a
2015.
Foi vice-líder do PT na Casa. Atuou como membro titular da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP), presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM) e participou das Comissões especiais da
PEC 006/19 - Previdência Social, PEC 135/19 - Cédulas
Físicas para Plebiscitos (que se popularizou como PEC do
voto impresso auditável) e da PEC 023/21 - Modiﬁca Regime
de Precatórios da União (PEC dos Precatórios).

CAROL DARTORA
PT

Paraná

Cargos Anteriores
Vereadora do
município de
Curitiba

●

Bases Eleitorais
Curitiba

Atuação
●

●

●

Professora de
rede pública,
engajada com a
classe da
educação
Militante do
movimento
feminista
Militante do
movimento negro

Dartora é graduada em história pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ), especialista em Filosoﬁa pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mestre em
Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela Universidade
Tecnológica Federal da Paraná (UTFPR). Atuou como
professora de história da rede pública e secretária da
Mulher Trabalhadora e Direitos LGBTI da APP-Sindicato
(Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do
Paraná). Foi a primeira mulher negra eleita vereadora em
Curitiba e deputada federal pelo estado do Paraná.
Dartora pautou sua campanha principalmente nas pautas
da representatividade feminina e negra, bem como na luta
por políticas de preservação do meio-ambiente, e em
defesa dos direitos da população LGBTQIA+, das pessoas
em situação de vulnerabilidade social e da juventude.

DANDARA
PT

Minas Gerais
Cargos Anteriores
●

●

●

Vereadora do
município de
Uberlândia
Coordenadora-geral
do Diretório Central
dos Estudantes da
Universidade
Federal de
Uberlândia (UFU)
diretora de políticas
educacionais da
União Estadual dos
Estudantes
(UEE-MG)

Atuação
●

●

Elegeu-se a
vereadora negra
mais jovem da
história da Câmara
Municipal de
Uberlândia
Atua em lutas por
direitos, tendo
iniciado seu
engajamento nos
protestos contra o
aumento das tarifas
cobradas no
transporte público

Bases Eleitorais
Uberlândia

Dandara possui formação em pedagogia pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde foi
presidente
do
Diretório
Acadêmico
do
curso,
coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes
(DCE) e diretora de políticas educacionais da União
Estadual dos Estudantes (UEE-MG). É pesquisadora da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi eleita
vereadora no município de Uberlândia nas eleições de
2020.
Elegeu-se para a Câmara dos Deputados nas eleições de
2022 e sua candidatura enfocou as pautas da educação,
da promoção da igualdade racial, da luta por direitos das
minorias e das lutas sociais.

DEL. ADRIANA ACCORSI
PT

Goiás

Cargos Anteriores
●

●

●
●

Superintendente da
Secretaria da Segurança
Pública de Goiás
Delegada titular da
Delegacia de Proteção à
Criança e ao
Adolescente
Secretaria Municipal de
Defesa Social
Deputada estadual por
dois mandatos

Atuação
●

Voltada para as pautas da
segurança pública, da
educação e da defesa dos
direitos da criança e do
adolescente

Bases Eleitorais
Itapuranga
Goiânia

Adriana Accorsi é uma advogada e delegada de polícia
natural de Itapuranga, com experiência em cargos públicos
voltados à segurança pública. Filha do ex-prefeito de Goiânia,
Darci Accorsi, Adriana é formada em Direito pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) e especialista em
Segurança Pública e Ciências Criminais, com atuação em
delegacias de diversos municípios goianos. Entre 2003 e
2011, foi delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente. Posteriormente, passou a comandar a
Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria da
Segurança Pública de Goiás.
Além de ter sido a primeira mulher a ocupar o cargo de
Delegada Geral da Polícia Civil de Goiás, em 2013, Accorsi
assumiu a Secretaria Municipal de Defesa Social. Foi eleita
deputada estadual em 2014, sendo reeleita em 2018. Agora,
na Câmara dos Deputados, a parlamentar buscará atuar nas
pautas da segurança pública, da defesa dos direitos da
criança e do adolescente, e da educação voltada para a ética
e a cidadania.

DENISE PESSÔA
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

●

Vereadora e
presidente da Câmara
de Caxias do Sul
Membro do Conselho
Municipal de
Juventude
Presidente da
Comissão de Direitos
Humanos Cidadania

Bases Eleitorais
Caxias do Sul

Denise da Silva Pessôa, natural de Caxias do Sul, foi
servidora pública municipal e é arquiteta e urbanista.
Vereadora de Caxias do Sul desde 2009, quando assumiu o
cargo pela primeira vez, Denise Pessôa está em seu 4º
mandato legislativo. É Presidente da Câmara de Vereadores
de Caxias do Sul e membro do Conselho Municipal de
Juventude.
Em sua trajetória, atuou no movimento estudantil, na
pastoral da juventude e também foi assessora da Deputada
Estadual Marisa Formolo, nos temas de juventude e
mulheres. Na Câmara Municipal, exerceu os cargos de
Procuradora Especial da Mulher, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos Cidadania e Segurança e da Subcomissão
Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

DILVANDA FARO
PT

Pará

Cargos Anteriores
●
●

Deputada estadual
(2019-2022)
2ª secretária da Mesa
Diretora e
Sub-procuradora da
Mulher

Atuação
●

Entre os projetos de leis
aprovados na Alepa,
destacam-se o projeto
que humaniza o
atendimento às mulheres
durante o período do
climatério e o que visa a
segurança alimentar de
mulheres grávidas,
sugerindo que a
rotulagem de produtos
alimentícios indique
substâncias que podem
causar danos nas
mulheres e seus bebês

Bases Eleitorais
Concórdia do Pará
Cametá
Bujaru
São Domingos do Capim
Acará

Dilvanda Furtado Faro é natural de Bujaru, moradora de
Belém, e casada com o deputado federal Beto Faro. Iniciou
sua trajetória política aos 17 anos, através da Pastoral da
Igreja Católica. Filiou-se ao PT em 1987 e passou a maior
parte de sua vida como ativista social. Em 2018, a
parlamentar foi eleita deputada estadual, atuando como 2ª
secretária da Mesa Diretora e Sub-procuradora da Mulher
no estado.
Única mulher da Bancada do PT na Alepa, anteriormente,
também atuou como 3ª secretária e procuradora-adjunta
da Procuradoria Especial da Mulher. Como membro titular,
a deputada atuou na Comissão de Trabalho, Previdência e
Assistência Social; Comissão de Defesa da Primeira
Infância, Criança e Adolescente; e Comissão de Redação.

DIMAS GADELHA
PT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Secretária municipal de
Saúde, São Gonçalo, RJ
(2014-2018)
● Secretário de Políticas
Sociais, Estratégicas e
Gestão de Metas,
Maricá, RJ (2021-2022)

Atuação
●

Sanitarista, defensor do
fortalecimento do SUS

Bases Eleitorais
São Gonçalo
Maricá
Niterói

Médico sanitarista, foi secretário de Saúde de São Gonçalo
(2014-2018) e de Políticas Sociais, Estratégicas e Gestão de
Metas de Maricá (2021-2022). Antes do PSD, ﬁliou-se ao PT
em 2019 para disputar a prefeitura de São Gonçalo. Na
ocasião, contou com o apoio dos prefeitos de Niterói e
Maricá, mas acabou derrotado no segundo turno.
O parlamentar assume agora o seu primeiro mandato como
deputado federal e deve estar muito atrelado à pauta da
saúde e o fortalecimento da atenção primária no SUS.

DR. FRANCISCO
PT

Piauí

Cargos Anteriores
●

●
●

●

Diretor do Instituto de
Águas e Esgotos do
Piauí (2017-2018)
Deputado estadual
(2019-2022)
Prefeito de São
Francisco do Piauí
(2008-2014)
Secretário de Saúde,
Piauí (2015-2017)

Atuação
●

Líder do Governo
Wellington Dias na
Assembleia Legislativa

Bases Eleitorais
Teresina
Campo Maior
José de Freitas
Nazária
União

Natural de São Francisco do Piauí, Francisco de Assis de
Oliveira Costa é médico, formado em 2004, pela
Universidade Federal de Campina Grande (PB), e
pós-graduado em Endocrinologia. Filiado ao Partido dos
Trabalhadores, iniciou na política em 2008, época em que
foi eleito pela primeira vez prefeito de São Francisco do
Piauí. Reeleito em 2012, se licenciou do cargo para assumir
a pasta da Saúde do Estado. Em 2017, atuou como gestor
do Instituto de Águas do Piauí até ser eleito deputado
estadual em 2018 para a Assembleia Legislativa, onde
atuou como líder do governo.
Como deputado, foi vice-presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Saúde na qual defendeu pautas como
a melhoria da assistência médico-hospitalar na pandemia.

REELEITO

ENIO VERRI
PT

Paraná

Cargos Anteriores
Professor do
Departamento de
Economia da
Universidade
Estadual de
Maringá (UEM)
Secretário da
Fazenda do
município de
Maringá
Secretário de
Planejamento e
Coordenação
Geral do estado do
Paraná
Deputado estadual
pelo estado do
Paraná por dois
mandatos

●

●

●

●

Atuação
●

Presidente do
Diretório Estadual
do PT no estado
do Paraná

Bases Eleitorais
Paraíso do Norte
Atalaia
Flórida
Ourizona
Iguaraçu

Verri é formado pelo Departamento de Economia da
Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde também é
professor licenciado. Atuou como secretário de Fazenda
do município de Maringá. Elegeu-se deputado estadual
nas eleições de 2006, mas afastou-se do mandato para
assumir a Secretaria de Planejamento e Coordenação
Geral do estado do Paraná. Reelegeu-se deputado
estadual e, ao ﬁnal deste segundo mandato, candidatou-se
e foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde cumprirá o
terceiro mandato.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder da Minoria, da
Oposição e do PT e participou, enquanto membro titular,
da Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

REELEITA

ERIKA KOKAY
PT

Distrito
Federal

Cargos Anteriores
Bancária até 2001
Deputada Distrital
entre 2002 e 2009
Deputada Federal
entre 2010 e 2022

●
●
●

Atuação
●
●

●

Sindicalista;
Líder da bancada do
PT em 2005/2009
na Câmara
Legislativa do
Distrito Federal
Presidente da CPI
da exploração
sexual de crianças e
adolescentes e da
Comissão Especial
da Educação sem o
Uso de Castigos
Corporais na
Câmara dos
deputados.

Bases Eleitorais
Águas Claras
Ceilândia Norte
Brazlândia
Samambaia

Cearense, constrói sua agenda parlamentar com base na
defesa dos direitos humanos e trabalhistas. Formada em
Psicologia pela Universidade de Brasília. Politicamente, está
no seu quinto mandato consecutivo pelo Partido dos
Trabalhadores do Distrito Federal.
Em 1975 a parlamentar iniciou a sua carreira política junto ao
movimento estudantil brasiliense. Como bancária, a partir de
1982, articulou a primeira greve da Caixa Econômica Federal
em 125 anos de existência da instituição. Foi a primeira
presidente do Sindicato dos Bancários do DF, além de ter
presidido a Central ùnica dos Trabalhadores da capital
(CUT/DF). Em 2002, foi eleita deputada distrital já ﬁliada ao PT,
tendo sido reeleita em 2006. Em 2010, foi eleita deputada
federal com a quinta maior votação do DF. Seguiu na cadeira
em 2014 e 2018. Com a atribuição de presidente do diretório
regional do PT do Distrito Federal, permaneceu entre 2017 e
2019.

REELEITO

FLAVIO NOGUEIRA
PT

Piauí

Cargos Anteriores
●

●

Secretário de Defesa
Civil (2003), das Cidades
(2007), do Turismo
(2015)
Presidente do Instituto
de Assistência e
Previdência do Estado
(2011)

Atuação
●

Titular das comissões de
Seguridade Social e
Família (2021) e Finanças
e Tributação (2019-2022)

Bases Eleitorais
Parnaíba
Piripiri
Teresina
Luis Correia
Palmeirais

Médico de formação, Flavio Nogueira iniciou sua carreira
política em 1998, quando foi eleito deputado estadual
suplente. Assumiu titularidade na Assembleia Legislativa
do Piauí no ano 2000 e permaneceu no cargo até 2011. Foi
secretário de Defesa Civil (2003), das Cidades (2007), do
Turismo (2015) e presidiu o Instituto de Assistência e
Previdência do Estado (2011), todos os cargos no governo
de Wellington Dias. Assumiu vaga na Câmara dos
Deputados como suplente em 2015 e foi reeleito em 2018.
Tem como sua principal bandeira a saúde pública e a
defesa de melhores condições de trabalho para os
servidores públicos. Também atua na regularização do
comércio, propondo que os supermercados publiquem
modiﬁcações nos preços e que joalherias emitam
certiﬁcados de autenticidade das peças.
Na última legislatura, foi titular das comissões de
Seguridade Social e Família (2021) e Finanças e Tributação
(2019-2022).

FLORENTINO NETO
PT

Piauí

Cargos Anteriores
●
●
●

Vice-prefeito de
Parnaíba
Funcionário de carreira
da Funasa
Secretário estadual de
Saúde do Piauí

Atuação
●

Tem como principal
bandeira a defesa do
investimento e a melhoria
dos serviços de saúde

Bases Eleitorais
Parnaíba
Francinópolis
Luzilândia
Cocal
Caxingó

Florentino Alves Veras Neto, nascido em Buriti dos
Lopes/PI e criado em Parnaíba/PI, é advogado e professor.
Iniciou sua carreira política em 2008 como vice-prefeito de
Parnaíba e disputou em 2010 as eleições para o legislativo
estadual, não sendo eleito. Foi prefeito de Parnaíba entre
2012 e 2016, não tendo sido reeleito ao ﬁnal do mandato.
Como chefe do executivo municipal, foi o vencedor do
Prêmio Prefeito Empreendedor.
Foi funcionário de carreira na Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) e, posteriormente, secretário estadual da
saúde do Piauí. Por sua atuação na área, tem como
principal bandeira a defesa do investimento na saúde.

GLEISI HOFFMANN
PT

Paraná

Cargos Anteriores
Senadora da
República
Presidente da
Comissão
Executiva Nacional
do PT
Ministra Chefe da
Casa Civil

●
●

●

Atuação
●

Primeira senadora
eleita pelo estado
do Paraná

Bases Eleitorais
Rio Bonito do Iguaçu
Porto Barreiro
Santana do Itararé
Ourizona
Pinhal de São Bento

Hoﬀmann possui formação em direito pela Faculdade de
Direito de Curitiba e é presidente da Comissão Executiva
Nacional do PT. Foi a primeira mulher a eleger-se ao
senado pelo estado do Paraná, onde serviu mandato entre
2010 e 2018. Esteve à frente do PT quando da prisão do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava
Jato, das eleições de 2018, quando o candidato do PT
Fernando Haddad foi derrotado no segundo turno e das
eleições de 2022. Hoﬀmann também foi ministra-chefe da
Casa Civil durante o governo da presidente Dilma
Rousseﬀ.
No exercício do mandato, a parlamentar foi vice-líder da
bancada do PT, da Minoria e participou, enquanto membro
titular, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
(CMULHER), da Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e da Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

REELEITO

GUIMARÃES DO PT
PT

Ceará

Cargos Anteriores
●
●
●

Chefe de gabinete na
Prefeitura de Fortaleza
Presidente estadual do
PT no Ceará
Deputado estadual por
três mandatos

Atuação
●

●

●

●

Presidente da
Subcomissão do
Nordeste e área de
abrangência da Sudene
Foi vice-líder de
governo durante os
governos Lula e Dilma
Vice-líder da oposição
(governo Temer) e da
minoria (governo
Bolsonaro)
Foi líder do PT na
Câmara dos Deputados

Bases Eleitorais
Mauriti
Guaramiranga
Ararendá
Piquet Carneiro
Milagres
Quixeramobim

José Nobre Guimarães é um advogado, natural de
Quixeramobim, que iniciou sua trajetória política como diretor
do Sindicato dos Bancários do Ceará e, posteriormente, chefe
de gabinete da Prefeitura de Fortaleza. Dentro do PT, já
presidiu o partido em nível estadual, atuou como segundo
vice-presidente do diretório nacional e foi um dos
coordenadores das campanhas presidenciais do PT.
Anteriormente, foi deputado estadual por três mandatos e, em
2006, elegeu-se para a Câmara pela primeira vez. Foi
vice-líder do governo e um dos políticos mais inﬂuentes no
âmbito do Banco do Nordeste durante os governos petistas.
Foi líder da Oposição ao governo Temer na Câmara e
vice-líder da minoria durante a gestão Bolsonaro. Foi relator
em plenário da Lei 14.036/2020, que estabelece formas de
repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos em
ações emergenciais de apoio à cultura durante a Covid-19.
Anteriormente, havia sido relator da lei 12.462/2011, que criou
o Regime Diferenciado de Contratações Públicas para os
eventos esportivos sediados no Brasil. Foi presidente da
Comissão Mista da Lei no 12.815/2013, que dispõe sobre a
exploração direta e indireta, pela União, de portos e
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários.

REELEITO

HELDER SALOMÃO
PT

Espírito Santo

Cargos Anteriores
●

●

●
●

Vice-presidente da
Frente Nacional de
Prefeitos (FNP)
Vice-presidente do
Conselho Metropolitano
de Desenvolvimento da
Grande Vitória
(COMDEVIT)
Vereador e prefeito de
Cariacica
Deputado estadual

Atuação
●
●
●

Foi vice-líder do PT e da
Oposição na Câmara
Ex-presidente da CDHM
Relator da Lei 13930/19,
que assegura recursos
para pesquisa de doenças
raras e negligenciadas

Bases Eleitorais
Cariacica
Serra
Vila Velha
Vitória
Viana

Helder Salomão é um ﬁlósofo e político natural do município
de Governador Lindenberg, que desenvolveu sua trajetória
política em Cariacica (ES) com o objetivo de continuar seus
estudos. Como militante, participou das Comunidades
Eclesiais de Base e de movimentos sociais nos anos 80. Seu
primeiro mandato eletivo foi de vereador de Cariacica (ES),
entre os anos de 1993 e 1996. Em 2002, foi eleito deputado
estadual do Espírito Santo e, em 2004, venceu as eleições
para prefeito de Cariacica. Salomão se tornou o primeiro
prefeito da história a ser reeleito na cidade, em 2008, e foi
premiado como Prefeito Empreendedor do Estado, por três
vezes consecutivas, e outra vez como Prefeito Empreendedor
do Brasil.
Ainda no Executivo, foi secretário de Assistência Social e
Direitos Humanos do Espírito Santo entre 2013 e 2014 e,
naquele ano, se elegeu deputado federal pela primeira vez.
Foi vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). Reeleito
em 2018, Helder foi presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias e relator da Comissão Externa sobre o
rompimento da Barragem de Fundão.

IVONEIDE CAETANO
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
ocupou nenhum
cargo eletivo
anteriormente

Bases Eleitorais
Camaçari
Santo Estêvão
Lafaiete Coutinho
Maracás
Dias D’Ávila

Ivoneide Caetano é administradora, advogada e
pós-graduada em Gestão Pública. É esposa do ex-deputado
federal e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. A nova
parlamentar já foi candidata a prefeita de Camaçari, mas não
chegou a ser eleita.
Em 2022, foi eleita deputada federal com mais de 105 mil
votos. Em Camaçari, sua base eleitoral, a candidata petista
obteve 38894 votos, sendo a preferência do eleitorado da
cidade para uma vaga na Câmara dos deputados.

JACK ROCHA
PT

Espírito Santo

Cargos Anteriores
●
●

Presidente do PT no
Espírito Santo
Fundadora do
Conselho Estadual da
Juventude no Espírito
Santo

Atuação
●

Tem como principal
bandeira a criação de
políticas para incentivar a
participação de mulheres
e de pessoas negras nos
espaços públicos

Bases Eleitorais
Bom Jesus do Norte
Cachoeiro de Itapemirim
Sooretama
Serra
Vitória
Vila Velha

Jackeline Rocha é uma ativista e política, natural de Colatina,
que é a atual presidente do PT no Espírito Santo. A
parlamentar disputou sua primeira eleição em 2018, ao cargo
de governadora, recebendo 7,38% dos votos no primeiro
turno. Em 2020, foi candidata à vice-prefeita de Vitória, na
chapa de João Coser, que ﬁcou em segundo lugar.
Em 2022, Jack Rocha se tornou a primeira mulher negra a se
eleger como deputada federal no Espírito Santo. Além de
presidir o seu partido em nível estadual, a nova parlamentar
também é a fundadora do Conselho Estadual da Juventude.

JILMAR TATTO
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Presidente municipal e
vice-presidente estadual
do PT
Secretário Municipal de
Transportes de São
Paulo
Deputado estadual por
São Paulo

●

●

●

Atuação
●

Atual Secretário
Nacional do PT
Relator da Lei 11482/07,
oriunda da MP 340/06,
que reajusta as faixas da
tabela do Imposto de
Renda da Pessoa Física
Ex-presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria e
Comércio

Bases Eleitorais
São Paulo
Diadema
Hortolândia
São Bernardo do Campo
Francisco Morato

Jilmar Tatto é um professor, empresário e político, doutorando
em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP.
Juntamente com seus irmãos, Arselino, Ênio, Nilto e Jair Tatto,
o parlamentar compõe uma família com ampla atuação na
política paulista. Desenvolveu sua trajetória pública por meio
das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, tendo
sido coordenador da Pastoral da Juventude de Santo Amaro,
região sul da capital. Militante do PT desde os anos 1980, foi
membro da direção do partido na Capela do Socorro, e
depois presidiu o partido em nível municipal.
Tatto foi eleito para seu primeiro cargo eletivo em 1998, como
deputado estadual por São Paulo. Após o mandato, o
parlamentar comandou a Secretaria Municipal de Transportes
da capital, durante a gestão Marta Suplicy, cargo que também
exerceu entre 2013 e 2016, sob a gestão de Fernando
Haddad. Na Câmara dos Deputados, Jilmar foi eleito para
duas legislaturas, em 2006 e em 2010. Durante seus
mandatos, foi líder do PT na Casa, presidente da então
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio (2008-09) e 3º vice-presidente da Comissão
Especial do pré-sal.

REELEITO

JORGE SOLLA
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretário Municipal
de Saúde de Vitória da
Conquista
Secretário de Atenção
à Saúde do Ministério
da Saúde
Secretário de Saúde
da Bahia por dois
mandatos
Vice-Presidente do
Conselho Estadual de
Secretários Municipais
de Saúde

Atuação
●

●

●

Presidente do
Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar
Presidente da
Comissão de Turismo
(2017-2018)
2º Vice-Presidente da
Comissão Especial da
PEC 391/17, sobre o
Fundo de Participação
dos Municípios

Bases Eleitorais
Brejões
Governador Mangabeira
Amargosa
Dom Macedo Costa
Santa Inês

Jorge Solla é um médico e político baiano, natural de
Salvador, graduado em Medicina pela Universidade Federal
da Bahia, Mestre em Saúde Coletiva pela mesma instituição
e Doutor pela UFRJ. Atuou como Secretário Municipal de
Saúde de Vitória da Conquista, entre 1999 e 2002,
Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,
durante o primeiro governo Lula, e Secretário de Saúde da
Bahia por dois mandatos, entre 2007 e 2014.
Em seu último ano como secretário, se elegeu para o
primeiro mandato na Câmara dos Deputados. No
Legislativo, foi 2º Vice-Presidente da Comissão Especial da
PEC 383/17, sobre o Sistema Único de Assistência Social,
além de membro titular da Comissão de Seguridade Social e
Família e da Comissão Externa para o enfrentamento à
Covid-19.

REELEITO

JOSÉ AIRTON
PT

Ceará

Cargos Anteriores
Prefeito de Icapuí por dois
mandatos
Vereador de Aracati
Vereador de Fortaleza
Diretor da Associação dos
Prefeitos e Municípios do
Estado do Ceará

●

Atuação
●

Secretário Geral da FP
Mista de Pesca e
Aquicultura

●

Vice-presidente da FP
Mista em Defesa do
Livro, da Leitura e da
Biblioteca

Bases Eleitorais
Fortaleza
Pentecoste
Icapuí
Aracati

José Airton é advogado, engenheiro civil, e mestre em Direito
Público. Foi um dos fundadores do PT no estado, além de ter
sido vereador de Aracati, o primeiro prefeito do município de
Icapuí, por dois mandatos, e vereador da capital cearense.
Iniciou sua trajetória política na universidade, como
presidente do Centro Acadêmico Uniﬁcado das Engenharias,
Civil, Mecânica e Elétrica. Participou da Pastoral Universitária,
contribuindo para a fundação do PT em 1980.
Ao longo de sua carreira pública, foi diretor da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Como deputado
federal, eleito pela primeira vez em 2006, foi relator da Lei da
Pesca e da Criação do Ministério da Pesca e Aquicultura,
além de presidente da Comissão Mista da MP da Seca. Tem,
em sua autoria, a Lei que criou a proﬁssão de comerciário e
comerciária, deﬁnindo a jornada de trabalho dos empregados
no comércio e instituindo o Dia do Comerciário.
Airton é irmão do ex-prefeito de Icapuí, José Edilson da Silva,
genro da ex-prefeita de Pentecoste, Ivoneide Moura, e tio do
ex-vice-prefeito de Icapuí, Heverton Costa Silva. É Secretário
Geral da Frente Parlamentar Mista de Pesca e Aquicultura, e
vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Livro, da Leitura e da Biblioteca no Congresso Nacional

REELEITO

JOSEILDO RAMOS
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●

●

Prefeito de
Alagoinhas por dois
mandatos
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●

●

Membro titular da
Comissão de Minas
e Energia e da
Comissão Especial
que instituiu o
Marco Legal do
Saneamento Básico
Na ALBA, foi
vice-líder do PT,
relator da CPI da
Telefonia e
presidente da
Comissão de
Constituição e
Justiça

Bases Eleitorais
Alagoinhas
Tanhaçu
Conde
Tanquinho
Irará

Natural de Alagoinhas/BA, é engenheiro
agrônomo
formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
servidor de carreira do Banco do Nordeste (BNB). Em 2000,
foi eleito prefeito de Alagoinhas, sendo o pioneiro na
criação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental.
Reeleito em 2004, deixou o cargo em 2008 com mais de
82% de aprovação.
Em 2010, foi eleito para o primeiro mandato de deputado
estadual, atuando como vice-líder do partido na Assembleia,
relator da CPI da Telefonia e presidente da Comissão de
Constituição e Justiça. Eleito para a Câmara dos Deputados
em 2018, foi membro titular da Comissão de Minas e Energia
e da Comissão Especial que instituiu o Marco Legal do
Saneamento Básico.

JULIANA CARDOSO
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

Educadora
Vereadora de São Paulo

Atuação
●

●

●

Relatora da Lei nº
15.945, que criou o
Programa Centro de
Parto Normal
Autora da Lei nº14.248
de aleitamento materno
em creches
Presidiu a Comissão de
Direitos Humanos da
Câmara Municipal de
São Paulo

Bases Eleitorais
São Paulo

Juliana Cardoso é uma educadora, ativista dos movimentos
sociais e sindical. É considerada uma referência na defesa
dos direitos humanos e, por sua atuação nessa área, foi
homenageada em 2017. Presidiu a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Eleita
vereadora em 2008, foi reeleita em 2012. Em 2016, com 34
mil votos, foi reconduzida à Câmara Municipal de São Paulo,
sendo a única mulher eleita pelo PT. Em 2020, foi reeleita
para seu quarto mandato de vereadora de São Paulo. Sua
atuação na militância e na legislatura é em defesa dos direitos
da criança e do adolescente, da mulher, à saúde, à moradia e
à cultura popular.
Foi relatora da lei nº 15.945, que criou o Programa Centro de
Parto Normal - Casa de Parto e a lei nº 15.248, que criou o
Conselho Municipal dos Povos Indígenas. É de sua autoria o
projeto objetiva permitir o aleitamento materno em creches.
Em dezembro de 2016 a Câmara Municipal propôs um
aumento de 26,3% no salário dos vereadores. Juliana
Cardoso votou à favor desse aumento, decepcionando seus
apoiadores que reclamaram em suas redes sociais por vários
dias. Em sua defesa, a vereadora alegou que particularmente
era contra a proposta, mas foi obrigada a votar pelo aumento
por ordem do diretório municipal do PT. Em 2022 foi eleita
Deputada Federal com 125.517 votos.

KIKO CELEGUIM
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Jornalista
Vereador de Franco da
Rocha
Prefeito de Franco da
Rocha

●
●
●

Atuação
●

Atua em defesa da
educação e saúde
pública

Bases Eleitorais
São Paulo
Franco da Rocha

Francisco Daniel Celeguim de Morais iniciou sua vida política
em 2004, como o mais jovem vereador eleito na história de
Franco da Rocha, aos 20 anos. Em 2008, candidatou-se a
prefeito e ﬁcou em segundo lugar, derrotado por Marcio
Cecchettini (PSDB). Atuou como chefe de gabinete do
Deputado Estadual, e depois Federal, Vicente Cândido. Em
2012, foi eleito prefeito de Franco da Rocha, com 33.598
votos. Na sua gestão, atuou para promover a implantação de
um polo educacional, aproveitando as instalações do antigo
hospital psiquiátrico da periferia da cidade. Em 2016 foi
reeleito. Em 2016 foi reeleito com 46.652 votos de um total
de 63.550 votos válidos. Em 2022 foi eleito Deputado
Federal com 167.238 votos.

REELEITO

LEONARDO MONTEIRO
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores da
Indústria de Papel e
Celulose
Presidente da CUT
em Governador
Valadares
Presidente da União
das Câmaras
Municipais de Minas
Gerais
Presidente da
Federação dos
Trabalhadores da
Indústria de Papel e
Celulose

Atuação
●
●

Vice-líder do PT na
Câmara
Presidente da
Comissão de
Legislação
Participativa (CLP)

Bases Eleitorais
São João do Pacuí
Divino das Laranjeiras
Tumiritinga
Rio Vermelho
Pavão

Monteiro é Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
do Vale do Rio Doce (Fadivale). Atuou como presidente do
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e
Celulose, presidente da CUT em Governador Valadares,
presidente da União das Câmaras Municipais de Minas
Gerais e presidente da Federação dos Trabalhadores da
Indústria de Papel e Celulose. Foi eleito pela primeira vez à
Câmara dos Deputados em 2002, tendo conquistado nas
eleições de 2022 o sexto mandato consecutivo.
Na Câmara, o parlamentar foi vice-líder da bancada do PT,
presidiu a Comissão de Legislação Participativa (CLP) e foi
membro titular da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP), da Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e da Comissão de
Educação (CE).

LINDBERGH FARIAS
PT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●
●
●

Deputado federal
(1994-98, 2002-04)
Prefeito de Nova
Iguaçu-RJ (2005-10)
Senador (2011-2019)
Vereador (2021-2022)

Atuação
●

Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos
do Senado (2013)

Bases Eleitorais
São Francisco de
Itabapoana
Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Nilópolis

Lindbergh é um ex-líder estudantil que ganhou projeção
através do movimento caras-pintadas, que pedia o
impeachment de Collor em 1992. Foi eleito deputado federal
em 1994. Não conseguiu reeleição em 1998. E em 2002 se
ﬁliou ao PT para retornar à Câmara. Em 2004 se licenciou do
mandato para disputar e ganhar o pleito pela prefeitura de
Nova Iguaçu. Em 2010, no meio do segundo mandato como
prefeito, foi eleito senador e em 2020, vereador pelo Rio de
Janeiro.
Em sua passagem pelo Senado Federal presidiu a Comissão
de Assuntos Econômicos (2013), participando ativamente das
discussões sobre a distribuição dos royalties do pré-sal e
defendendo o direcionamento dos recursos para a educação.
É autor de projetos de lei que defendem a valorização do
salário mínimo e a proteção de direitos trabalhistas.

LUIZ COUTO
PT

Paraíba

Cargos Anteriores
●
●

Deputado estadual
por dois mandatos
Secretário da
Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento
do Semiárido da
Paraíba

Atuação
●
●

●
●

1º Vice-Presidente da
CCJC
Presidente da
Comissão Especial do
PL 7370/2014, sobre
repressão ao tráﬁco de
pessoas
Presidente da CDHM
2º vice-presidente da
CLP

Bases Eleitorais
Soledade
João Pessoa
Alagoa Grande
Campina Grande
Pombal

Luiz Albuquerque Couto é um professor universitário,
sacerdote católico e político paraibano, natural de Soledade.
Formado em ﬁlosoﬁa pela Universidade Federal da Paraíba,
desenvolveu uma carreira acadêmica na instituição, foi chefe
do Departamento de Filosoﬁa e diretor do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes. Padre identiﬁcado com a
Teologia da Libertação, exerce o sacerdócio desde 1976. Se
ﬁliou ao PT em 1985 e, quase dez anos depois, se elegeu
deputado estadual pela primeira vez, em 1994, sendo
reeleito em 1998. Na Câmara dos Deputados, exerceu
quatro mandatos consecutivos como parlamentar. Dentre os
cargos mais relevantes, foi 1º Vice-Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania e presidente da
Comissão Especial do PL 7370/2014, sobre repressão ao
tráﬁco de pessoas.
Couto também foi presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias, além de 2º Vice-Presidente da
Comissão de Legislação Participativa. O parlamentar não
concorreu à reeleição em 2018, e ocupou o cargo de
secretário da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do
Semiárido da Paraíba, entre 2019 e 2020.

LUIZ MARINHO
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do
ABC
Presidente da CUT
Ministro do Trabalho e
Emprego (2005-2007)
Ministro da Previdência
Social (2007-2008)
Prefeito de São Bernardo
do Campo (2009-2016)

●

●
●
●
●

Atuação
●

Presidente estadual do
PT

Bases Eleitorais
São Bernardo do Campo
São Paulo
Diadema
Carapicuíba
Embu das Artes
Hortolândia

Luiz Marinho é um operário da Volkswagen, sindicalista e
bacharel em Direito, natural de Cosmorama, noroeste de São
Paulo. Ficou notoriamente conhecido por ter sido presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e, posteriormente, da
Central Única dos Trabalhadores, além de ser o atual
presidente estadual do PT em São Paulo. Com a ascensão de
Lula à Presidência, Marinho foi ministro do Trabalho e
Emprego, entre 2005 e 2007, e depois, Ministro da
Previdência Social, entre 2007 e 2008.
O político deixou a cheﬁa do Ministério para se candidatar à
Prefeitura de São Bernardo do Campo, cargo que ocupou
durante dois mandatos, até 2016. O parlamentar chegou a se
candidatar ao governo de São Paulo em 2018 e à prefeitura
de São Bernardo do Campo em 2020, mas não se elegeu.

REELEITA

LUIZIANNE LINS
PT

Ceará
Cargos Anteriores
Vereadora de Fortaleza
Prefeita de Fortaleza
Deputada estadual
Vice-coordenadora do
Instituto de Pesquisas
Datafolha no Ceará
Fiscal de Limpeza e
Urbanização da EMLURB
Professora Universitária,
na UFC
Conselheira Fiscal do
BNDES
Presidente estadual do PT
(2010-2013)

●
●
●
●

●
●
●
●

Atuação
●
●
●

Foi Vice-Presidente da
CSPCCO
Vice-líder do PT na
Câmara dos Deputados
Presidente Frente
Parlamentar Mista pelo
Pacto Nacional contra
as Fake News

Bases Eleitorais
Fortaleza
Caucaia
Maracanaú
Icapuí
Pacatuba

Luizianne Lins é uma jornalista e política cearense, natural de
Fortaleza, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
É ﬁliada ao PT desde 1989, quando iniciou sua trajetória em
movimentos estudantis, como a UNE. Foi secretária Estadual
de Juventude do PT e trabalhou, também, como professora
de fotograﬁa no Colégio Batista Santos Dumont. Foi eleita
para seu primeiro cargo eletivo em 1996, como vereadora da
capital cearense, sendo eleita com a melhor votação do PT
para a Câmara. Foi novamente eleita em 2000, mas deixou o
Legislativo Municipal para concorrer à Assembleia Legislativa
do Ceará, e em seu primeiro mandato foi presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Em 2004,
tornou-se prefeita de Fortaleza após virar uma eleição em
segundo turno, e reelegeu-se em 2008 em primeiro turno.
Tentou retornar à Prefeitura em 2016, mas ﬁcou em terceiro
lugar.
Na Câmara dos Deputados, foi eleita para seu primeiro
mandato em 2014. Foi 1º Vice-Presidente da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
(CSPCCO), titular da Secretaria da Mulher e vice-líder do PT
na Casa. Foi coautora do PLP 238/16, projeto que garante
repasses para ações de combate à violência contra a mulher,
mesmo quando houver restrições da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

REELEITO

MARCON
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

●

Deputado estadual
pelo RS por três
mandatos
Presidente da
Cooperativa Central
dos Assentados do RS
Diretor do MST no RS

Atuação
●
●

1º Vice-Presidente da
CDHM
Foi vice-líder do PT na
Câmara

Bases Eleitorais
Espumoso
Soledade
Lagoão
Arvorezinha
São Borja

Dionilso Marcon é um agricultor e sindicalista natural de
Ronda Alta/RS. Iniciou sua trajetória política em 1987, na
Pastoral da Juventude da Paróquia de Ronda Alta e integrou
a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).
Posteriormente, integrou a direção estadual do MST, e foi
presidente da Cooperativa Central dos Assentamentos do
RS. Em 1998, foi eleito deputado estadual, e reeleito por
mais dois mandatos. Na Assembleia, foi líder da bancada do
PT, e presidiu, por duas vezes, a Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos.
Eleito em 2010 para a Câmara dos Deputados, Marcon já foi
1º Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM), e membro titular da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR). É um dos autores da Lei 14237/2021, que
instituiu o auxílio Gás dos Brasileiros, além de ser um dos
idealizadores do chamado Orçamento Participativo nas
emendas parlamentares.

REELEITA

MARIA DO ROSÁRIO
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereadora de Porto
Alegre
Deputada estadual
por dois mandatos
Ministra da Secretaria
Especial de Direitos
Humanos
Representante do
Brasil no parlamento
do Mercosul

Atuação
●

●

Foi presidente da
Comissão de
Educação e da
Comissão Especial da
Lei Nacional de
Adoção
Presidente da Frente
Parlamentar de
Defesa dos Direitos
da Criança e do
Adolescente

Bases Eleitorais
Porto Alegre
Rosário do Sul

Maria do Rosário Nunes é uma Pedagoga, natural de
Veranópolis, formada pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), onde obteve os títulos de mestre
em Educação e Violência Infantil e doutora em Ciência
Política. Iniciou sua trajetória pública em 1992, quando foi
vereadora de Porto Alegre, sendo reeleita em 1996, como a
mais votada de Porto Alegre. Em seus dois mandatos,
presidiu as comissões de Educação e de Direitos Humanos
e foi líder do PT e do governo na Câmara. Em 1998, foi eleita
deputada estadual, e durante o mandato, foi presidente da
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia
Legislativa. Em 2002, elegeu-se deputada federal, sendo
reeleita por mais cinco mandatos. Como parlamentar, foi
relatora da CPI Mista que investigou as redes de exploração
sexual de crianças e adolescentes, além de ter presidido a
Comissão de Educação e a Comissão Especial da Lei
Nacional de Adoção.
Durante o primeiro governo de Dilma Rousseﬀ, Maria do
Rosário foi Ministra da Secretaria Especial de Direitos
Humanos. Na última legislatura como deputada, foi 1ª
Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 2ª
vice-presidente da Comissão Especial da PEC 23/21, que
modiﬁcou o regime de pagamento de precatórios pela
União.

MIGUEL ÂNGELO
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●
●

Pesquisador
Advogado

Atuação
●

Atua na área do
direito social

Bases Eleitorais
Belo Horizonte

Miguel é natural de Belo Horizonte. Bacharel em Direito e
mestre em políticas públicas, elegeu-se aliado a nomes
como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
ex-prefeito da capital mineira Alexandre Kalil e o deputado
Adelmo Leão. Atua na área do direito social.

MINEIRO
PT

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●

●
●

Secretário de Gestão e
Projeto do Rio Grande
do Norte
Deputado estadual por
quatro mandatos
Vereador de Natal por
quatro mandatos

Atuação
●

Seus principais eixos de
atuação são as áreas de
educação, saúde, ﬁnanças
públicas, política urbana,
meio ambiente, economia
solidária, agricultura
familiar, cultura e
juventude

Bases Eleitorais
Montanhas
Pedro Velho
Macaíba
Mossoró
São Paulo do Potengi

Fernando Mineiro é um biólogo, professor da rede pública e
político natural de Curvelo/MG. Sua trajetória política, no
entanto, se desenvolveu no Rio Grande do Norte, iniciada nos
movimentos estudantil e sindical em Natal, sendo um dos
fundadores do PT e da CUT no Estado. Cumpriu quatro
mandatos como vereador de Natal, entre 1989 e 2002, além
de outros quatro mandatos como deputado estadual, entre
2003 e 2018.
Mineiro concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados no
pleito anterior, e teve a terceira maior votação do estado, com
pouco mais de 98 mil votos, mas não chegou a assumir a
vaga devido ao quociente partidário do PT, que obteve
apenas uma cadeira. Assim, o parlamentar permaneceu no
Rio Grande do Norte e foi secretário de Gestão e Projeto do
governo de Fátima Bezerra (PT), entre 2019 e 2022.

REELEITA

NATÁLIA BONAVIDES
PT

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●
●
●

Vereadora de Natal
Advogada do MST
Conselheira do
Conselho Estadual de
Direitos Humanos e
Cidadania

Atuação
●

●

●

Relatora do Programa de
Proteção e Promoção da
Saúde Menstrual
Autora do PL 1501/22, que
estabelece regras para
despejo ou desocupação
de imóveis urbanos e
rurais
Autora do PL 3059/19,
que pune quem praticar
violência patrimonial
contra cônjuge

Bases Eleitorais
Natal
Mossoró
Santa Cruz
Macau
Alexandria

Natália Bonavides é uma advogada, mestre em Direito
Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, que iniciou sua trajetória política na direção do Centro
Acadêmico Amaro Cavalcanti. Bonavides foi da assessoria
política e jurídica da Associação Potiguar dos Atingidos pelas
Obras da Copa em Natal e advogada do Movimento Sem
Terra, além de ter feito parte da Comissão de Direitos
Humanos da OAB e do Conselho Estadual de Direitos
Humanos e Cidadania.
Em 2016, foi a vereadora petista mais votada da história do
partido no estado e a primeira mulher petista a ocupar uma
cadeira na Câmara Municipal de Natal. Em 2018 foi eleita a
segunda deputada federal mais votada com quase 113 mil
votos. No Legislativo federal, foi membro titular da Comissão
Especial do PL 399/2015, sobre medicamentos à base de
cannabis e da Comissão de Educação (CE). Na CE, foi relatora
da Lei 14214/2021, que instituiu o Programa de Proteção e
Promoção da Saúde Menstrual.

REELEITO

NILTO TATTO
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Coordenador do Instituto
Socioambiental/SP
(1994-2014)
Membro do Conselho de
Educação Escolar
Quilombola (2013-2014)
Conselheiro Fiscal da
Ação Educativa

●

●

●

Atuação
●

●

●

Autor do PL que ﬁxa
distância mínima entre
indústrias que emitam
gases tóxicos e
unidades de
conservação da natureza
Foi coordenador da
Frente Parlamentar
Ambientalista da Câmara

Bases Eleitorais
Eldorado
São Paulo
Guarujá
Sorocaba
Mogi das Cruzes

Nilto Tatto é um administrador político natural de Frederico
Westphalen/RS, mas que passou a exercer grande inﬂuência
na política de São Paulo, juntamente com seus quatro dos
oito irmãos. A família possui forte atuação em um conjunto de
bairros na região do extremo-sul da maior cidade do país. O
secretário nacional do PT, Jilmar Tatto, concorreu para seu
terceiro mandato na Câmara Federal, enquanto Enio Tatto foi
deputado estadual por cinco mandatos consecutivos. Na
Câmara Municipal da capital, outros dois irmãos de Nilto,
Arselino e Jair, são vereadores.
O deputado possui uma atuação voltada à defesa do meio
ambiente, tendo sido, 2º vice-presidente e presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
além de membro da Comissão Externa sobre Queimadas em
Biomas Brasileiros e do Grupo de Trabalho sobre
Licenciamento Ambiental. Foi relator do PL 6670/2016, de
iniciativa da sociedade civil, que institui a Política Nacional de
Redução de Agrotóxicos. Integrou a CPI do Incra/Funai, sendo
um dos parlamentares em defesa da causa da reforma
agrária. Nilto é coordenador da Frente Parlamentar Mista em
Apoio aos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis da
ONU.

REELEITO

ODAIR CUNHA
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Assessor de
gabinete
parlamentar na
Assembleia
Legislativa do
estado de Minas
Gerais

Atuação
●
●
●

Líder substituto do
governo na Câmara
Vice-líder da minoria
na Câmara
Vice-líder do PT na
Câmara

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
São Francisco
Itamarandiba
Ibirité
Luz

Odair possui formação em direito pela Faculdade de
Direito de Varginha (FADIVA). Antes de ingressar na
política eleitoral, trabalhava como assessor de gabinete
parlamentar na Assembleia Legislativa do estado de Minas
Gerais. É Deputado Federal desde as eleições de 2002 e,
desde então, reelegeu-se em todos os pleitos.
No exercício do mandato, o parlamentar foi líder substituto
do governo de sua correligionária, a presidente Dilma
Rousseﬀ, vice-líder do PT e da minoria, bem como 2º
Secretário da Mesa Diretora da Câmara. Participou, na
condição de membro titular, da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR).

REELEITO

PADRE JOÃO
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
dois mandatos
Pároco da Igreja
Católica

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias
(CDHM)
Presidente do
Diretório Estadual do
PT em Minas Gerais
Conselheiro de
Segurança Alimentar
do município de
Ouro Branco

Bases Eleitorais
Acaiaca
Urucânia
Santo Antônio do Jacinto
Turmalina
Santa Cruz do Escalvado

João é formado em ﬁlosoﬁa e teologia pelo Instituto
Teológico e Filosóﬁco São José. Foi Pároco na
Arquidiocese de Mariana, localizada no município de
Ouro Branco, até se afastar da Santa Sé para ingressar
na política. Disputou as eleições de 2002 pleiteando uma
vaga na Assembleia Legislativa do estado, cargo ao qual
foi eleito e reconduzido após vitória nas eleições de
2006. Desde o término deste segundo mandato, o
sacerdote conquistou 4 mandatos consecutivos na
Câmara dos Deputados. Foi presidente do Diretório
Estadual do PT em Minas Gerais entre 2007 e 2009.
No exercício do mandato, o parlamentar foi presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM),
vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa
(CLP) e da Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF) e membro titular da Comissão de Minas e Energia
(CME), da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC), da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

PATRUS ANANIAS
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Ministro de
Desenvolvimento
Agrário
Ministro de
Desenvolvimento
Social e Combate à
Fome

Atuação
●

●
●
●

Vice-presidente da
Comissão de
Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC)
Vice-líder da
Oposição na Câmara
Vice-líder da minoria
na Câmara
Vice-líder do PT na
Câmara

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Montes Claros
Bocaiúva

Ananias possui formação em direito pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e atuou como advogado
de organizações sindicais no estado de Minas Gerais –
especiﬁcamente, dos sindicatos dos assistentes sociais,
dos professores, dos engenheiros e dos jornalistas. Foi
aluno do programa de pós-graduação em direito
processual, área na qual detém um mestrado, e docente
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-Minas) e Professor do Curso de Formação de
Oﬁciais da Academia da Polícia Militar do estado de Minas
Gerais. Na política, foi Ministro de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome durante o governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e Ministro de Desenvolvimento
Agrário durante a gestão da presidente Dilma Rousseﬀ.
Elegeu-se Deputado Federal nas eleições de 2002, 2014
e 2018. Nas eleições de 2010, disputou a vice-cheﬁa do
executivo nacional na chapa do candidato Hélio Costa,
que foi derrotada pelo então governador Antônio
Anastasia. Disputou, durante as eleições seguintes, a
prefeitura da capital mineira, mas foi derrotado em
primeiro turno.
Foi reconduzido, pela segunda vez consecutiva, à Câmara
nas eleições de 2022. O parlamentar atuou como
vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) e participou, enquanto membro titular,
da Comissão de Legislação Participativa (CLP).

REELEITO

PAULÃO
PT

Alagoas

Cargos anteriores
●

●

Vereador por
Maceió
(1996-1998)
Deputado
estadual por três
mandatos
(1998-2010)

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PT
(2017-2022)
4º Secretário da
Mesa Diretora
(2021)
Titular da Comissão
de Relações
Exteriores (CREDN)
(2019-2022).

Bases eleitorais
Palmeira dos Índios
Inhapi
Girau do Ponciano
Arapiraca
Maceió

Sindicalista formado em Direito, Paulo Ferreira dos
Santos presidiu a Associação dos Técnicos Industriais de
Alagoas (1986-87), do Sindicato dos Urbanitários de
Maceió (1987-93) e da Central Única dos Trabalhadores
(1996-97) antes de ser eleito vereador pela capital
alagoana (1996). Em 1998 foi eleito deputado estadual e
ocupou o cargo por três mandatos. Em 2010 conquistou
a suplência na Câmara dos Deputados, assumindo uma
vaga apenas em 2013 e sendo reeleito em outras três
oportunidades.
Foi relator do Plano Safra para a agricultura familiar
(2013-2014). Também foi titular da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) (2019-2022) e
presidiu a comissão mista da reestruturação de carreiras
da Defensoria Pública da União (MP 888/2019). Sua
atuação parlamentar é marcada pela defesa dos direitos
humanos e minorias, pelo fortalecimento da Atenção
Básica do SUS - área para a qual destinou a maioria de
suas emendas, e posições contrárias à privatização da
Eletrobrás e a política de preços da Petrobrás.

REELEITO

PAULO GUEDES
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

●

Secretário de
Desenvolvimento e
Integração do Norte
e Nordeste de Minas
Gerais
Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
três mandatos
Vereador do
município de Manga

Atuação
●

coordenador da
Comissão
Interestadual
Parlamentar de
Estudos para o
Desenvolvimento
Sustentável da Bacia
do Rio São Francisco
(Cipe São Francisco)
na Assembleia
Legislativa de Minas
Gerais

Bases Eleitorais
São João da Ponte
Santo Antônio do Retiro
Manga
Felício dos Santos
Ponto Chique

Guedes é professor e iniciou sua trajetória na política
elegendo-se vereador do município de Manga, cargo ao
qual foi reconduzido duas vezes, chegando a ser
presidente da Câmara por dois biênios. A partir das
eleições de 2006, conquistou três mandatos na
Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, onde
foi coordenador da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco (Cipe São Francisco). Após o terceiro
mandato, foi convidado pelo então governador Fernando
Pimentel a assumir a Secretaria de Desenvolvimento e
Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Sedinor),
tendo permanecido no governo estadual até as eleições
de 2018, quando candidatou-se e conquistou seu primeiro
mandato como deputado federal, cargo ao qual foi
reconduzido no pleito de 2022.

REELEITO

PAULO PIMENTA
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

●

Vereador de Santa
Maria por dois
mandatos
Chefe de gabinete e
deputado estadual na
ALRS
Vice-prefeito de Santa
Maria

Atuação
●

●
●

●

Foi líder do PT e
vice-líder da minoria na
Câmara
Ex-presidente da
CDHM
Presidente da
Comissão Mista de
Orçamento (2012-2013)
Ex-coordenador da
bancada gaúcha no
Congresso Nacional

Bases Eleitorais
Santa Maria
Quaraí
Caçapava do Sul
Júlio de Castilhos
Dom Pedrito

Paulo Pimenta é jornalista e técnico agrícola, formado pela
Universidade Federal de Santa Maria. Iniciou sua trajetória
no Movimento Estudantil, assumindo a presidência do DCE
da UFSM, em 1985, e a vice-presidência da União Estadual
de Estudantes (UEE/RS) no ano seguinte. Elegeu-se
vereador por Santa Maria em 1988, sendo reeleito em 1992.
Pimenta também cumpriu um mandato como deputado
estadual, entre 1999 e 2000 e, naquela legislatura, havia
sido chefe de gabinete de 1997 a 1998. No Executivo de sua
cidade natal, foi vice-prefeito de 2000 a 2002, sendo que
no último ano, se elegeu como deputado federal.
Desde sua primeira eleição à Câmara, Pimenta permaneceu
na Casa como um dos principais líderes do PT. No Governo
Dilma, entre 2012 e 2013, foi presidente da Comissão Mista
de Orçamento. O parlamentar também foi presidente da CPI
do Tráﬁco de Armas, relator da CPI da Violência Urbana,
presidente da Comissão de Legislação Participativa, e
coordenador da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional.
Na legislatura de 2015 a 2018, foi presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias. No mandato mais recente,
foi líder do PT na Câmara e titular da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC).

REELEITO

PAULO TEIXEIRA
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Advogado
Vereador de São Paulo
Deputado Estadual
Secretário Municipal de
Habitação e
Desenvolvimento
Urbano do Município de
São Paulo
Diretor-Presidente da
COHAB de São Paulo

●
●
●
●

●

Atuação
●

Resistência Socialista do
PT

Bases Eleitorais
São Paulo
São Carlos
Jacareí
Guarujá
Bauru

Luiz Paulo Teixeira Ferreira é advogado e pertence à corrente
"Resistência Socialista" do PT. Foi eleito deputado estadual
em 1994 e 1998. Exerceu os cargos de Secretário Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de
São Paulo (2001-2004) e Diretor-Presidente da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
(2003-2004). Em 2004 é eleito vereador da cidade de São
Paulo. Desde 2007 exerce o mandato de deputado federal
pelo estado de São Paulo, eleito consecutivamente em 2006,
2010, 2014 e 2018. Na Câmara dos Deputados, foi líder do PT
na casa em 2011.

REELEITO

PEDRO UCZAI
PT

Santa Catarina

Cargos Anteriores
●
●

Prefeito de Chapecó
(2002-2004)
Deputado estadual
(1995-2000, 2005-2010)

Atuação
●

Presidente da Comissão
de Legislação
Participativa (2022)

Bases Eleitorais
Florianópolis
São José
Palhoça
Biguaçu
Itajaí

Sociólogo, Pedro Uczai foi pró-reitor de pesquisa e
extensão da Unoesc. Foi eleito deputado estadual em
1994 e reeleito em 98, chegando a ocupar a 2ª
vice-presidência da Casa. Foi eleito vice-prefeito de
Chapecó-SC e assumiu o cargo em 2002 após a renúncia
de José Fritsch. Retornou para a Assembleia em 2005,
quando foi presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto. Foi eleito deputado federal em 2010 e reeleito
por três vezes desde então.
Em 2022, foi eleito presidente da comissão de Legislação
Participativa. Também é relator da subcomissão
permanente de Educação Superior. Tem como suas
principais bandeiras a ampliação dos recursos para saúde,
a revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos, a
consolidação da expansão da Universidade de Fronteira
Sul e dos institutos federais e o cumprimento integral do
Plano Nacional de Educação.

REELEITO

REGINALDO LOPES
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Professor e
pesquisador na
Universidade
Federal São João
del-Rei (UFSJ)

Atuação
●

●

●
●

●

2° vice-presidente
Comissão
permanente de
desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços
(CDEICS)
Presidente da
Comissão Especial de
Políticas Públicas de
Combate às Drogas.
Vice-líder e líder do
PT na Câmara
Presidente da
Comissão Executiva
Estadual do PT no
estado de Minas
Gerais
Vice-líder da minoria
na Câmara

Bases Eleitorais
Minas Novas
São João Del Rei
Araçuaí
São João Evangelista
Mutum

Reginaldo tem formação em Economia pela Universidade
Federal São João del-Rei (UFSJ) e atuou como
pesquisador, professor e empresário do momento de sua
graduação até 2002, ano em que se candidatou pela
primeira vez a Deputado Federal, tendo sido eleito. O
parlamentar foi reconduzido à Câmara por cinco mandatos
consecutivos após o primeiro. Completando quase duas
décadas como Deputado, conquistou o posto de Líder do
PT na Câmara. Além de ser autor da Lei de Acesso à
Informação (LAI), Reginaldo também foi relator do Novo
FIES e foi presidente da Comissão de Políticas Públicas
para a Juventude.
Atualmente o Deputado tem se dedicado a temas como a
Reforma Tributária e questionado a política de preços da
Petrobras. Também coordena a implementação do Fundo
Municipal de Empreendimento Coletivo, visando fomentar
investimentos em municípios por todo o país. Foi membro
titular da Comissão de Educação (CE), da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCT), da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio e Serviços (CDEICS), da Comissão de
Desenvolvimento Urbano (CDU), da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO), da Comissão de
Legislação Participativa (CLP) e da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

REIMONT
PT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Vereador, Rio de Janeiro,
RJ (2009-2022)
Atuação
●

Tem como bandeiras a
defesa da Educação,
Juventude e combate à
Pobreza

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Niterói

Reimont é professor, administrador, teólogo e ﬁlósofo. Iniciou
sua vida política no Sindicato dos Bancários de Belo
Horizonte. No Rio de Janeiro, foi eleito quatro vezes vereador
(2009-2022).
Na Câmara Municipal, Reimont foi vice-presidente da
Comissão Permanente de Educação e Cultura e presidiu três
Comissões Especiais: População em Situação de Rua,
Habitação e Moradia Adequada, Comércio Ambulante e de
Políticas Públicas para a Juventude.

REELEITA

REJANE DIAS
PT

Piauí

Cargos Anteriores
●

●

Secretária de Estado de
Assistência Social
(2005-06), Inclusão da
Pessoa com Deﬁciência
(2008-10) e Educação e
Cultura (2015-2018)
Deputada estadual
(2011-2014)

Atuação
●

Titular das comissões de
Educação (2019-20),
Seguridade Social e
Família (2021-22), e de
defesa dos direitos da
Mulher (2021-22) e da
Pessoa com Deﬁciência
(2019-22).

Bases Eleitorais
Teresina
São João do Piauí
União
Batalha
São Raimundo Nonato

Rejane Dias é formada em administração de empresas e
casada com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).
Como primeira-dama comandou a Secretaria de
Assistência Social e Cidadania (2005-2006) e a de
Inclusão da Pessoa com Deﬁciência (2008-2010),
implantou Farmácias Populares, Delegacia do Idoso e
Centro Integrado de Reabilitação. Foi eleita deputada
estadual em 2010 e federal em 2014, mas licenciou-se do
mandato para assumir a secretaria de Educação e da
Cultura do Estado do Piauí (2015-2018). Foi reeleita em
2018 e em 2022.
Vice-líder do PT (2019-2022), foi titular das comissões de
Educação (2019-20), Seguridade Social e Família (2021-22),
e de defesa dos direitos da Mulher (2021-22) e da Pessoa
com Deﬁciência (2019-22). Na última legislatura aprovou
dois projetos, um deles torna gratuitos diversos serviços
cartoriais
para
as
pessoas
com
deﬁciência
reconhecidamente pobres (PL 1284/22) e insere
psicólogos na rede pública de ensino (vetado por
Bolsonaro). Também é atuante na questão da saúde.
Propôs a criação de centros de referência para o
tratamento da ﬁbromialgia em todos os estados do País (PL
1908/2022).

REELEITO

ROGÉRIO CORREIA
PT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
três mandatos
Vereador do
município de Belo
Horizonte por três
mandatos

Atuação
●
●

Vice-líder do PT na
Câmara
Vice-líder da minoria
na Câmara

Bases Eleitorais
Almenara
Belo Horizonte
Coronel Fabriciano
Olhos D’Água
Muriaé

Rogério Correia é professor de física e matemática, além
de ter participado da fundação do Sindicato Único dos
Trabalhadores da Educação (Sind-UTE) e do PT, partido
pelo qual foi eleito por 3 mandatos à Câmara dos
Vereadores da capital mineira e três legislaturas à
Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais. Com
longa carreira política, Rogério foi eleito Deputado Federal
em 2018.
Como parlamentar, atua defendendo pautas relacionadas à
educação, políticas que buscam obter melhorias relativas
às condições da categoria, tendo lutado pela expansão do
FUNDEB e outras pautas voltadas à assistência social.
Correia foi membro titular da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP) e da Comissão
de Legislação Participativa (CLP), tendo participado
ativamente também da Comissão Externa sobre o desastre
do rompimento de uma barragem da mineradora Vale no
município mineiro de Brumadinho.

REELEITO

RUBENS JUNIOR
PT

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Analista Judiciário do
Tribunal de Justiça do
Maranhão

●

Deputado estadual por
dois mandatos

Atuação
●

Vice-líder do PCdoB na
Câmara

●

Coordenador do GT sobre
mudanças no regimento
interno da Câmara dos
Deputados

●

Autor do PL 1805/22, que
regulamenta a prestação
de contas relacionada à
pensão alimentícia

Bases Eleitorais
Miguel Alves
São Luís Gonzaga do
Maranhão
Parnarama

Rubens Pereira Júnior é um advogado, formado pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), mestre em Direito
Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Sua
família possui mais de cem anos de atuação na política
maranhense, em especial, no município de Miguel Alves.
Rubens é ﬁlho do ex-deputado Rubens Pereira e da
ex-prefeita de Matões, Suely Torres Pereira. O parlamentar
iniciou sua carreira como Analista Judiciário do Tribunal de
Justiça do Maranhão e, anos depois, se elegeu deputado
estadual, em 2006.
Exerceu dois mandatos como deputado estadual e, em 2014,
obteve sua primeira vaga na Câmara Federal. Na Casa, foi
membro titular das Comissões de Constituição e Justiça e de
Cidadania e de Fiscalização Financeira e Controle.
Coordenou o GT sobre mudanças no regimento interno da
Câmara dos Deputados, e foi 3º vice-presidente da Comissão
Especial da PEC 221/98, que altera a Lei Kandir.

REELEITO

RUBENS OTONI
PT

Goiás

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual por
dois mandatos

Bases Eleitorais
Aragarças
Anápolis
Iporá
Cidade Ocidental
Valparaíso de Goiás

Atuação
●

●

Relator da Lei 12478/11,
que altera a composição
do Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região,
cria Varas do Trabalho em
sua jurisdição e dá outras
providências
Autor da Lei 13796/2019,
que dispõe sobre a
aplicação de provas e a
atribuição de freqüência a
alunos impossibilitados de
comparecer à escola, por
motivos de liberdade de
consciência e de crença
religiosa

Rubens Otoni Gomide é um bacharel em Direito, formado
pela Faculdade de Direito de Anápolis, que possui uma longa
trajetória na política brasileira. Filiado ao Partido dos
Trabalhadores desde 1980, Rubens exerceu seu primeiro
cargo eletivo em 1992, quando foi eleito deputado estadual.
Na Assembleia Legislativa, Otoni também atuou como
parlamentar entre 1999 e 2002. Em seu último ano de
mandato no Legislativo goiano, elegeu-se deputado federal,
cargo que exercerá pela sexta legislatura consecutiva, a partir
de 2023.
Em sua atuação na Câmara dos Deputados, o parlamentar se
destaca por ter ocupado a 1º vice-presidência das comissões
especiais sobre a reforma política, em 2015. Rubens também
foi 2º vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento
Urbano. Foi o relator da Lei 13634/2018, que criou a
Universidade Federal de Catalão, por desmembramento da
Universidade Federal de Goiás.

REELEITO

RUI FALCÃO
PT

São Paulo

Cargos Anteriores
Presidente municipal e
nacional do PT
Secretário Municipal de
Governo de São Paulo
Deputado estadual por
quatro mandatos

●
●
●

Atuação
●
●

Presidente nacional do
PT
Vice-líder da oposição,
da minoria e do PT na
Câmara dos Deputados

Bases Eleitorais
São Paulo
Itapevi
Itapecerica da Serra
Carapicuíba
Osasco

Rui Falcão é um jornalista e advogado natural de Pitangui/MG,
que desenvolveu sua carreira política após mais de vinte anos
na redação dos principais veículos jornalísticos do país. No
início dos anos 80, atuou como diretor estatutário do
Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Estado de São
Paulo, na mesma época em que se ﬁliou ao PT (1982).
Presidiu o Diretório Municipal do partido na capital entre 1989
e 1992, além de ter exercido a presidência nacional em 1994.
Rui atuou na Assembleia Legislativa do Estado por dois
mandatos, entre 1990 e 1999, e em 2000, assumiu uma
cadeira na Câmara dos Deputados, mas se licenciou do cargo
para assumir a Secretaria Municipal de Governo na gestão de
Marta Suplicy.
Nos anos de 2007 a 2014, Falcão retornou à ALESP para mais
dois mandatos como deputado estadual. Em 2011, voltou a
presidir o PT, após a licença de José Eduardo Dutra. Reeleito
para o cargo em 2013, o parlamentar presidiu o PT em nível
nacional até junho de 2017. Em 2018, foi eleito deputado
federal por SP com mais de 158 mil votos, sendo o deputado
mais votado do PT de São Paulo. Na Casa, atuou como
vice-líder da oposição, da minoria e do PT. Foi titular das
comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

TADEU VENERI
PT

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado estadual por
cinco mandatos
consecutivos

●

Bases Eleitorais
Curitiba
Pinhão
Colombo
São José dos Pinhais
Pinhais

Atuação
●

●

Na Alep, foi autor
da lei que amplia a
concessão da
pensão mensal de
um salário mínimo
aos portadores de
hanseníase
Autor da lei que
garantiu transporte
gratuito para
deﬁcientes,
doentes crônicos e
acompanhantes no
Paraná

Tadeu Veneri é um servidor público e político paranaense,
natural de União da Vitória, que iniciou sua militância
política no movimento sindical do Banco do Brasil. Desde a
década de 70, o parlamentar atua na organização dos
trabalhadores e na construção da oposição sindical dos
bancários em vários municípios do interior. Filiado ao PT
desde 1988, Veneri tem cinco mandatos como deputado
estadual na Alep, atuando no Legislativo de 2003 a 2022.
No Parlamento, exerceu o cargo de líder da bancada do PT
e da oposição, além de ter sido presidente da Comissão
de Direitos Humanos. É autor do projeto estadual que
obriga o governo a divulgar gastos com voos oﬁciais e
informar os roteiros de viagem, e de outro que proíbe a
pulverização aérea de agrotóxicos nas lavouras do Paraná

REELEITO

VALMIR ASSUNÇÃO
PT

Bahia

Cargos Anteriores
Presidente do
Conselho Estadual da
Assistência Social
Presidente do
Conselho Estadual
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
Secretário Estadual
de Desenvolvimento
Social e Combate à
Pobreza da Bahia
Deputado estadual
por dois mandatos

●

●

●

●

Atuação
●

Autor da Lei
13598/2018, que
inscreve no Livro
dos Heróis da
Pátria o nome de
João Pedro Teixeira

Bases Eleitorais
Prado
Wagner
Abaré
Rio do Antônio
Itamaraju

Walmir Assunção é um agricultor e político de Itamaraju,
sendo um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra desde a década de 1990. Iniciou sua
trajetória pública como deputado estadual em 2005, após
ter assumido o mandato como suplente. Reeleito em 2006,
se licenciou do cargo para atuar como Secretário Estadual
de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia,
entre 2007 e 2010.
Eleito para a Câmara dos Deputados em seu último ano
como secretário, Walmir é atual membro da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural. É autor da Lei 13598/2018, que inscreve no Livro dos
Heróis da Pátria o nome de João Pedro Teixeira, ativista das
ligas camponesas de Sapé que combateu a ditadura militar.

REELEITO

VANDER LOUBET
PT

Mato Grosso
Do Sul

Cargos Anteriores
●

Secretário estadual de
Governo (1999-2000),
de Infra-Estrutura e
Habitação, MS (2001)

Atuação
●

Titular das comissões de
Ciência e Tecnologia
(2021-2022) e
Desenvolvimento
Econômico (2019-2020)

Bases Eleitorais
Porto Murtinho
Tacuru
Amambai
Aquidauana
Campo Grande

Advogado e bancário, foi um dos fundadores do PT do
Mato Grosso do Sul. Entre 1987 e 1989, foi tesoureiro do
Sindicato dos Bancários de Campo Grande. De 1990 a
1998, foi chefe de gabinete na AL-MS. Entre 1999 e 2001,
foi Secretário de Estado e Secretário de Infra-Estrutura e
Habitação do Mato Grosso. Elegeu-se deputado federal
pela 1ª vez em 2002, acumulando 5 mandatos desde
então. Em 2004 e 2012, concorreu à Prefeitura de Campo
Grande, sem sucesso.
Vander tem como suas principais bandeiras o apoio a
entidades de classe, programas sociais, inclusão digital,
rigor no combate à violência doméstica e proteção ao
trabalhador rural. Na última legislatura, foi titular das
comissões de Ciência e Tecnologia (2021-2022) e
Desenvolvimento Econômico (2019-2020).

REELEITO

WALDENOR PEREIRA
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●
●

●

Reitor da UESB por
dois mandatos
Presidente do Fórum
de Reitores das
Universidades
Estaduais da Bahia
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão de
Legislação
Participativa
Relator setorial de
Educação do
Orçamento de 2013 e
de Infraestrutura do
Orçamento de 2015
Presidente da
Comissão especial da
Lei de
Responsabilidade
Educacional

Bases Eleitorais
Ribeirão do Lago
Vitória da Conquista
Riacho de Santana
Cordeiros
Planalto

Waldenor Pereira é um economista e professor licenciado da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, natural de
Caculé. Possui pós-graduação em Programação e Orçamento
Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
Diploma de Estudos Avançados em Gestão Pública pela
Universidade Complutense de Madrid. Sua trajetória política
é muito voltada ao setor da Educação, tendo sido reitor da
UESB por dois mandatos e presidente do Fórum de Reitores
das Universidades Estaduais da Bahia. Waldenor foi eleito
deputado estadual no ano de 2002 e reeleito em 2006,
atuando como líder do governo Jaques Wagner, entre 2007 e
2010. Naquele ano, foi eleito para o primeiro mandato como
deputado federal, exercendo os cargos de presidente da
Comissão especial da Lei de Responsabilidade Educacional,
vice-líder do PT e coordenador do Núcleo de Educação do
partido no Congresso.
O parlamentar foi duas vezes membro titular da Comissão
Mista de Orçamento da União, sendo relator setorial da área
temática de Educação para o Orçamento de 2013 e da área
temática de Infraestrutura para o orçamento de 2015. Na
última legislatura, foi presidente da Comissão de Legislação
Participativa e membro titular da Comissão de Educação.

WASHINGTON QUAQUÁ
PT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Prefeito, Maricá
(2008-2016)

Atuação
●
●

Defensor da gratuidade
no transporte
Defensor da causa
trabalhadora

Bases Eleitorais
Maricá
São Gonçalo

Washington Luiz Cardoso Siqueira, conhecido como
Washington Quaquá, é nascido em São Gonçalo (RJ). Foi
eleito prefeito de Maricá pelo PT em 2008 e reeleito em 2012.
Na sua gestão, implementou um programa de gratuidade no
transporte, tornando o município pioneiro na iniciativa entre
os que têm mais de 100 mil habitantes. Atualmente, Quaquá é
membro da Comissão Executiva Nacional do PT, como
vice-presidente nacional do partido e foi eleito deputado
federal pela primeira vez.
Foi julgado e condenado pelo TRE-RJ por abuso de poder
político e econômico após ter implementado programa de
distribuição de renda no ano eleitoral.

REELEITO

ZÉ NETO
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●
●

Vereador de Feira de
Santana
Deputado estadual
por quatro mandatos,
e líder do governo na
ALBA

Atuação
●

Autor do PL 1196/22
abre a possibilidade
para a renegociação
de dívidas dos atuais
beneﬁciários do
Programa Minha Casa
Minha Vida

Bases Eleitorais
São Gonçalo dos Campos
Feira de Santana
Anguera
Candeal
Antônio Cardoso
Santo Estêvão

José Cerqueira de Santana Neto é um advogado, formado
pela Universidade Federal da Bahia, nascido em Feira de
Santana. Durante a formação acadêmica, se engajou no
movimento estudantil, iniciando sua trajetória política.
Elegeu-se vereador por Feira de Santana em 2000, mas
ﬁcou apenas dois anos no cargo, migrando para a
Assembleia Legislativa da Bahia. Na ALBA, foi líder do
governo e presidente da Comissão de Constituição e
Justiça.
Zé Neto permaneceu no Legislativo estadual por quatro
mandatos consecutivos, entre 2003 e 2018. Buscou a
prefeitura de Feira de Santana ao longo desse período, mas
não se elegeu. Com seu primeiro mandato na Câmara dos
Deputados em 2018, foi titular da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
e da Comissão Especial da PEC 391/17, sobre o Fundo de
Participação dos Municípios.

REELEITO

ZÉ RICARDO
PT

Amazonas

Cargos Anteriores
●
●

Vereador, Manaus, AM
(2004-2010)
Deputado estadual, AM
(2011-2018)

Bases Eleitorais
Urucurituba
Silves
Itacoatiara
Parintins
Manaus

Atuação
●

Vice-presidente da
Comissão Integração
Nacional,
Desenvolvimento
Regional e da Amazônia
(2022)

José Ricardo é um economista, advogado e político
amazonense. Conhecido como “o homem da kombi” por
suas aparições públicas sobre o automóvel, foi vereador de
Manaus (2004-2010) e deputado estadual (2011-2018) até ser
eleito deputado federal em 2018. á presidiu o Conselho
Regional de Economia AM/RR, coordenou o Comitê de Ação
da Cidadania Contra a Fome, foi fundador do Fórum do
Orçamento Público, participou de atividades religiosas e
pastorais, contribuiu para a organização nos Conselhos
Municipal e Estadual de Segurança Alimentar e a
Implantação do Fome Zero/Bolsa Família em Manaus.
José Ricardo é coordenador da comissão externa para
acompanhar a região do Vale do Javari, onde um indigenista
e um jornalista foram mortos. O parlamentar também é
defensor de incentivos para a Zona Franca de Manaus,
atuando como vice-presidente da comissão de Integração
Nacional, além de atuar nas pautas de educação, cultura e
saúde.

REELEITO

ZECA DIRCEU
PT

Paraná

Cargos Anteriores
Prefeito do
município de
Cruzeiro do Oeste
Vice-presidente da
Associação dos
Municípios do
Paraná (AMP)

●

●

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PT
na Câmara
Vice-líder da
Minoria na
Câmara
Vice-líder da
Oposição na
Câmara

Bases Eleitorais
Guaporema
Paranapoema
Mirador
Cruzeiro do Oeste
Luiziana

Dirceu é ﬁlho do político José Dirceu, possui formação em
Ciências da Computação pela Universidade Paranaense
(Unipar). Iniciou sua carreira no serviço público pela
Secretaria Estadual de Trabalho e, na política, elegendo-se
prefeito do município de Cruzeiro do Oeste, no pleito de
2004. Foi vice-presidente da Associação dos Municípios
do Paraná (AMP).
Elegeu-se deputado federal pela
primeira vez em 2010, tendo conquistado três reeleições
desde então.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder da Minoria, da
Oposição e da bancada do PT. Participou, na condição de
membro titular, da Comissão de Educação (CE), da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços (CDEICS), da Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF), da Comissão de
Viação e Transportes (CVT) e da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

UNIÃO
BRASIL

REELEITO

ALEXANDRE LEITE
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

●
●

Deputado federal por
três mandatos
(2011-2022)
Presidente da CCTCI
(2016-2017)
Sócio da Construtora
Incorporadora e
Comércio Neumax

Atuação
●

●
●

●

3º suplente de
Secretário na Mesa
Diretora
Membro do Conselho
de Ética da Câmara
Coordenador da
Bancada Federal
Paulista
Relator do PL 556/21,
que atualiza as taxas
para registro,
renovação e porte de
armas de fogo

Bases Eleitorais
Martinópolis
Rancharia
Campinas
São Paulo
Leme

Alexandre Leite é bacharel em direito, empresário e político,
natural de São Paulo/SP. O parlamentar vem de uma família
com tradição na política paulista. Seu pai, o vereador Milton
Leite, está em seu sétimo mandato na Câmara de São Paulo,
onde é o atual presidente da Mesa Diretora. Seu irmão, Milton
Leite Filho, está em seu quarto mandato como deputado
estadual na ALESP, além de ter sido segundo secretário da
Mesa. Alexandre, por sua vez, é deputado federal desde 2011,
sendo uma das principais lideranças do antigo DEM, atual
União Brasil, no estado.
Sua atuação na Câmara dos Deputados é voltada para as
pautas de segurança pública e relações exteriores. É
coordenador da bancada federal paulista, 3º Suplente de
Secretário e titular da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado. Entre 2016 e 2017, presidiu a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e, em 2019, foi 2º vice-presidente da Comissão
Especial que analisou a PEC 199/19, que trata sobre a prisão
em 2ª instância. Atualmente, é vice-líder do União Brasil na
Câmara dos Deputados. Leite também foi relator do processo
contra o deputado Boca Aberta no Conselho de Ética, que
resultou na cassação do parlamentar por quebra de decoro.

ALFREDO GASPAR
UNIÃO BRASIL

Alagoas

Cargos anteriores
●

Ex-secretário de
Segurança
Pública, Alagoas
(2015-2016,
2021-2022)

Atuação
●
●

Defensor da
categoria policial
Combate a
corrupção

Bases eleitorais
Maceió
Quebrangulo
Pilar

Promotor de Justiça, participou de investigações de alta
notoriedade em Alagoas, como o assassinato da
ex-deputada federal Ceci Cunha (1998) e do extermínio
de moradores de rua em Maceió (2010). Alfredo
Mendonça já foi secretário estadual de Segurança
Pública por duas vezes no governo de Renan Filho (MDB)
do qual teve apoio na última disputa à prefeitura de
Maceió, da qual saiu derrotado em segundo turno para
JHC (PSB). Deixou o governo em março de 2022
alegando não aceitar o apoio do clã dos Calheiros à Lula.
Sua principal base de apoio são os militares e aqueles
que defendem a luta contra a corrupção. Alfredo
conseguiu angariar votos de setores evangélicos e
daqueles que observam a redução da criminalidade em
Alagoas.

REELEITO

ARTHUR OLIVEIRA MAIA
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
●
●
●

Vereador de
Guanambi
Prefeito de Bom
Jesus da Lapa
Deputado estadual
por quatro mandatos

Atuação
●

●

Atual presidente da
Comissão de
Constituição, Justiça e
de Cidadania (CCJC)
Relator da atual
Reforma Administrativa
na Comissão Especial
e da Reforma da
Previdência durante o
governo Temer

Bases Eleitorais
Guanambi
Wanderley
Ibirapitanga
Urandi
Iaçu

Arthur Oliveira Maia é um advogado, mestre em Direito
Constitucional pela Universidade Federal da Bahia, que
desenvolveu sua trajetória política em Guanambi. Foi
vereador do município entre 1989 e 1991, e logo se licenciou
para atuar como deputado estadual. Na ALBA, o
parlamentar cumpriu quatro mandatos entre 1991 e 2010,
tendo sido presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural na Assembleia.
Durante o período, Maia também cumpriu um mandato
como prefeito de Bom Jesus da Lapa, entre 1993 e 1996,
mas passou a maior parte de sua carreira política como
deputado estadual. Foi eleito para o Legislativo Federal em
2010, e reeleito por mais três mandatos. Em sua experiência
como deputado, foi relator da Reforma da Previdência
durante o governo Temer, presidente da Comissão Especial
da PEC 473/01, sobre escolha de ministro do STF pelo
Congresso Nacional e relator da Reforma Administrativa do
governo Bolsonaro. Maia é o atual presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

BENES LEOCÁDIO
UNIÃO BRASIL

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
●
●

●

Prefeito de Lajes por
cinco mandatos
Presidente da
Federação dos
Municípios do Rio
Grande do Norte
Vice-Presidente da
Confederação Nacional
dos Municípios

Atuação
●
●
●

1º Vice-Presidente da
CME
Presidente da Comissão
Especial da EC 119/22
Relator do marco legal da
microgeração e
minigeração distribuída

Bases Eleitorais
Lajes
Santana do Matos
Angicos
Bom Jesus
Itajá

Benes Leocádio é um servidor público e político natural de
Santana do Matos/RN, mas que desenvolveu sua trajetória em
Lajes, cidade vizinha. No município, Benes foi prefeito por
cinco mandatos, entre os anos de 1989 a 1992, 1997 a 2004 e
2009 a 2016. Durante os últimos oito anos à frente do
Executivo, o ex-prefeito presidiu a Federação dos Municípios
do Rio Grande do Norte. Elegeu-se deputado federal pela
primeira vez em 2018, sendo o mais votado no estado, com
125 mil votos.
Na Câmara, foi o 1º Vice-Presidente da Comissão de Minas e
Energia no primeiro biênio e presidente da Comissão Especial
que resultou na Emenda Constitucional 119/2022, que
desobrigou os entes federativos da aplicação de percentuais
mínimos da receita na manutenção e desenvolvimento do
ensino, no exercício de 2020. O parlamentar também foi
relator da MP 1064/21, que criou o Programa de Venda em
Balcão, com o objetivo de promover o acesso do pequeno
criador de animais ao estoque público de milho, e da Lei
14300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e
minigeração distribuída.

BUSATO
UNIÃO BRASIL

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●
●

●

●

Vereador e prefeito
de Canoas
Secretário Municipal
de Planejamento
Urbano
Presidente da
Comissão do Plano
Diretor de Canoas
Secretário de Obras
Públicas, Irrigação e
Desenvolvimento
Urbano do Rio
Grande do Sul

Atuação
●

●

3º Vice-Presidente da
Comissão de Trabalho,
de Administração e
Serviço Público
Relator na Comissão
Especial sobre a Lei de
Licitações

Bases Eleitorais
Canoas
Inhacorá
Santa Tereza
São Vendelino
Marcelino Ramos

Luiz Carlos Busato é um arquiteto, corretor de imóveis e
político gaúcho, com uma longa trajetória na política do
estado. Em Canoas, sua cidade natal, foi Topógrafo,
Arquiteto e Diretor do Setor de Planejamento Urbano da
Prefeitura. Mais tarde, em 2004, tornou-se Secretário
Municipal de Planejamento Urbano e
Presidente da
Comissão do Plano Diretor do município. Também atuou
como vereador, entre 2005 e 2006, e prefeito de Canoas,
entre 2017 e 2020.
No estado, Busato foi Secretário de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano, entre os anos de 2011
e 2014. Elegeu-se para a Câmara dos Deputados pela
primeira vez em 2006 e, em todo seu mandato, foi 3º
Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e relator da Comissão Especial sobre a Lei
de Licitações. Também presidiu a Comissão Especial da PEC
231/95, sobre jornada máxima de trabalho, e foi 1º
vice-presidente da CE sobre Fundos de Habitação de
Interesse Social.

REELEITO

CARLOS HENRIQUE GAGUIM
UNIÃO BRASIL

Tocantins

Cargos Anteriores
Vereador de Palmas
Deputado estadual por
três mandatos
Presidente da
Assembleia de
Tocantins (2007-2009)
Governador de
Tocantins (2009-2010)

●
●
●

●

Atuação
●

●
●

●

Foi vice-líder dos
governos Temer e
Bolsonaro na Câmara
(2016-2020)
3º Vice-Presidente da
CMADS e da CME
Presidente da Comissão
Especial da PEC 397/17,
sobre convalidação de
atos administrativos do
Tocantins
Relator na CE da PEC
34/19 (Orçamento
impositivo)

Bases Eleitorais
Talismã
Barrolândia
Tocantínia
Palmeirópolis
Cariri do Tocantins

Carlos Henrique Gaguim é um administrador de empresas e
político natural de Ceres. Iniciou sua trajetória pública em
Goiás, como Diretor Administrativo do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado, entre 1986 e
1988. Com a criação do estado do Tocantins, Gaguim foi um
dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em
Palmas. No município, foi eleito vereador em 1992 e reeleito
em 1996. No segundo mandato, porém, o parlamentar se
licenciou-se para disputar o cargo de deputado estadual, em
1998.
Eleito para a Assembleia Legislativa do Tocantins por três
mandatos consecutivos. Após se reeleger em 2006, Gaguim
tornou-se presidente do Legislativo estadual pelos biênios de
2007-08 e 2009-10. No entanto, em setembro de 2009, o
parlamentar foi empossado como governador do Tocantins,
após a cassação do então governador Marcelo Miranda e de
seu vice, Paulo Sidnei, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como
governador, Gaguim também foi condenado à pena de
inelegibilidade por oito anos, por abuso de poder político.
Porém, a defesa recorreu e conseguiu, liminarmente, a
suspensão da decisão. Em 2014, elegeu-se para a Câmara
dos Deputados e, em 2017, foi 1º vice-presidente da Comissão
do Esporte (CESPO). Reeleito em 2018, Gaguim foi 1º
vice-presidente da Comissão Especial do PL 10887/18, sobre
Improbidade Administrativa.

REELEITO

CELSO SABINO
UNIÃO

Pará

Cargos Anteriores
●
●
●

Deputado estadual
suplente, PA (2011-12)
Deputado estadual, PA
(2014-18)
Secretário estadual de
Trabalho (2012-13)

Atuação
●

●

Titular das comissões
especiais sobre reforma
tributária (PEC 045/19) e
piso salarial da
enfermagem (PEC 011/22)
Atuante nas questões
ﬁscais e tributárias

Bases Eleitorais
Trairão
Anajás
Breu Branco
Sapucaia
Capitão Poço

Auditor ﬁscal estadual e evangélico, Celso Sabino foi eleito
deputado estadual suplente em 2010, assumindo a
posição em 2011 pelo PR. Se licenciou para ocupar o cargo
de secretário do Trabalho até ser eleito novamente em
2014, desta vez pelo PSDB. Em 2018 foi eleito deputado
federal ligando-se ao discurso bolsonarista.
Foi titular nas comissões especiais sobre a reforma
tributária (PEC 045/19) e sobre o piso salarial da
enfermagem (PEC 011/22). Nas permanentes, ocupou
cadeira na de Finanças e Tributação (2019-2022) e de
Minas e Energia (2022). Também compõe o GT sobre o
marco regulatório dos jogos de azar no Brasil. O
parlamentar é muito atuante nas questões tributárias
devido a sua experiência como auditor ﬁscal.

REELEITO

CHIQUINHO BRAZÃO
UNIÃO BRASIL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereador, Rio de
Janeiro-RJ (2005-2018)

Atuação
●

Titular das Comissões de
Meio Ambiente e
Finanças e Tributação
(2022)

Bases eleitorais
Rio de Janeiro
São João do Meriti
Nilópolis
Magé

Vereador por quatro mandatos (2005-2018) no Rio de
Janeiro, em sua maior parte pelo MDB, Chiquinho Brazão
elegeu-se deputado federal pela primeira vez em 2018
pelo Avante. É empresário, comerciante, irmão dos
políticos Domingos Brazão e Pedro Brazão, cujo reduto
eleitoral é Jacarepaguá-RJ.
Participa de frentes parlamentares ligadas à segurança
pública, saúde e transportes. Foi titular na Comissão de
Defesa do Consumidor (2019), Esporte (2020-2021) e,
mais recentemente, nas de Meio Ambiente e Finanças e
Tributação (2022). Tem apresentado projetos ligados à
defesa dos direitos dos animais, como a gratuidade de
vacinação, ao direito à saúde, como a obrigação de
códigos QRCode nas caixas de medicamentos para
leitura de bulas. O parlamentar é relator do PL 1200/2019
que veda a cobrança de aluguel de equipamentos de
coleta de transações de instrumentos de pagamentos.

CORONEL ASSIS
UNIÃO BRASIL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

Coronel da Polícia Militar

Bases Eleitorais
Cuiabá
Cáceres

Atuação
●

É ligado ao tema da
segurança pública e
alinhado ao governo de
Jair Bolsonaro

Jonildo José de Assis, natural de Cuiabá, é coronel da
Polícia Militar. Em sua jornada proﬁssional, exerceu a
função de Comando em diversas unidades operacionais e
administrativas, com destaque, enquanto Oﬁcial Superior,
para a função de Comandante do 10º BPM, Diretor de
Gestão de Pessoas, Diretor de Ensino e Corregedor Geral
da PMMT. Em 2022, foi eleito deputado federal por Mato
Grosso com mais de 47 mil votos.

CORONEL ULYSSES
UNIÃO

Acre

Cargos Anteriores
●
●
●

Coronel da Polícia MIlitar
do Acre
Comandante da PM/AC
Ex-comandante do Bope

Atuação
● Não possui atuação fora
do poder executivo
estadual e municipal.

Bases Eleitorais
Rio Branco

Policial Militar, Ulysses foi comandante da Polícia Militar do
Acre. é natural de Cruzeiro do Sul/AC. Graduado em
Segurança Pública e Defesa Social. Pós-graduado em Direito
Penal e Processual Militar e Direito Civil.
Em 2018, concorreu ao cargo de governador pelo PSL e não
obteve êxito. O deputado não tem histórico político anterior. É
ex-comandante do BOPE e fundador do Grupo Especial de
Fronteira (Gefron)

CRISTIANE LOPES
UNIÃO BRASIL

Rondônia

Cargos Anteriores
Repórter na TV
Meridional
Vereadora de Porto
Velho/RO

●
●

Atuação
●

Defende pautas
como bem estar
social, da igualdade,
dos direitos básicos
como saúde,
educação,
saneamento,
melhoria da
infraestrutura da
cidade de Porto
Velho

Bases Eleitorais
Porto Velho
Espigão D’Oeste
Campo Novo

Nascida em Porto Velho, Cristiane foi eleita vereadora por
Porto Velho/RO em 2016. Concorreu à disputa ao cargo de
deputada federal em 2018. Também buscou a cadeira de
prefeita de Porto Velho em 2020 e foi para o segundo
turno com mais de 92 mil votos. Sua jornada na política
começou em 2016, com a sua ﬁliação ao PP.
Em 2021, foi secretária adjunta de Educação do Estado de
Rondônia. E também atuou como repórter na TV
Meridional. Suas pautas principais são: bem estar social,
da igualdade, dos direitos básicos como saúde, educação,
saneamento, melhoria da infraestrutura da cidade de Porto
Velho, como limpeza, drenagem, asfalto entre outros.

REELEITO

DAMIÃO FELICIANO
UNIÃO BRASIL

Paraíba

Cargos Anteriores
●

●

Secretário de Ciência
e Tecnologia e do
Meio Ambiente da
Paraíba
Presidente estadual
do PTB

Atuação
●

●

Ex-presidente das
Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa
Nacional (CREDN) e do
Esporte (CESPO)
Presidente da CPI das
Obras Inacabadas

Bases Eleitorais
Santa Inês
Coremas
Areia
João Pessoa
Campina Grande

Damião Feliciano é um médico, empresário e radialista,
natural de Campina Grande, que possui uma extensa
trajetória na política paraibana. Sua vida pública se iniciou
em 1992, quando se ﬁliou ao Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), sigla pela qual foi presidente regional. Disputou uma
vaga na Câmara pela primeira vez em 1998, ano em que se
elegeu deputado federal pela Paraíba, e ingressou no PMDB
em seu primeiro ano de mandato.
Em 2005, ingressou no Partido Liberal (PL) e foi indicado
para o cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia e do
Meio Ambiente da Paraíba. Em um novo mandato na
Câmara, a partir de 2007, presidiu a CPI sobre Obras
Inacabadas. Ao longo de sua trajetória no Legislativo
Federal, Damião presidiu as Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e do Esporte
(CESPO),
nos
biênios
de
2009-10
e
2014-15,
respectivamente. No mandato mais recente, exerceu o
cargo de Presidente do Conselho Consultivo de
Comunicação Social, e foi vice-líder do PDT, partido que
esteve ﬁliado entre 2007 e 2022.

DANI CUNHA
UNIÃO

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político anterior a sua
eleição

Bases Eleitorais
Tanguá
Japeri
Nova Iguaçu
São João da Barra

Atuação
●

Atua em defesa da pauta
dos costumes e da mulher

Filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo
Cunha, Dani Cunha nunca havia ocupado cargo político até
ser eleita deputada federal em 2022. A parlamentar é
evangélica e foi acusada de praticar atos ilícitos quando
trabalhadores que trabalhavam em obras de pavimentação de
uma favela no Rio de Janeiro foram ﬂagrados utilizando
camisetas com os dizeres “Equipe Dani Cunha”. A
parlamentar negou qualquer envolvimento no caso.
Em seu primeiro mandato, deve representar os interesses de
seu pai, que não conseguiu se eleger deputado por São
Paulo.

REELEITA

DANIELA DO WAGUINHO
UNIÃO BRASIL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Secretária de
Assistência Social,
Belford Roxo, RJ (2017)

Bases Eleitorais
Belford Roxo
São João da Barra
Santo Antônio de Pádua
Nova Iguaçu
Duque de Caxias

Atuação
●

Titular das comissões de
Educação (2021-22),
Direitos da Mulher
(2019-22) e Seguridade
Social e Família (2022)

Formada em Pedagogia com especialização em orientação
educacional, é casada com Wagner dos Santos Carneiro, mais
conhecido como Waguinho, prefeito municipal de Belford
Roxo. Daniela iniciou na política como Secretária Municipal de
Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo. Com o apoio
da população do município e ﬁéis da Igreja de Nova Vida de
Heliópolis, se elegeu deputada em 2018, pelo MDB.
Vice-líder do MDB (2019-21), integrou as comissões de
Educação (2021-22), Direitos da Mulher (2019-22) e
Seguridade Social e Família (2022) e tem como suas
principais bandeiras a garantia dos direitos da terceira idade,
prevenção e tratamento da depressão pós-parto, ampliação
do prazo da licença-paternidade para 30 dias, prorrogação da
licença maternidade por um ano e pela garantia do emprego
até cinco meses após o término da licença.

REELEITO

DANILO FORTE
UNIÃO BRASIL

Ceará

Cargos Anteriores
●
●

●

●

Diretor Executivo e
Presidente da Funasa
Presidente da Fundação
Ulysses Guimarães no
Ceará
Assessor Legislativo da
Liderança do Governo no
Congresso Nacional
Assessor Especial do
Ministério da Articulação
Política

Atuação
●

●

Relator da PEC que
ampliou o valor do
Auxílio Brasil
Autor da Lei
Complementar
194/2022, que limitou a
cobrança de ICMS
sobre serviços
essenciais

Bases Eleitorais
Itapajé
Irauçaba
Tejuçuoca
São Gonçalo do Amarante
Itapiúna
Jaguaretama
Fortaleza

Danilo Forte é um advogado e político cearense, natural de
Fortaleza, que se formou pela Universidade de sua cidade
natal. O parlamentar possui uma série de cargos públicos
ocupados ao longo da primeira década dos anos 2000, como
Diretor Executivo e Presidente da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA), entre 2005 e 2010, além de Assessor
Legislativo da Liderança do Governo no Congresso Nacional
(2003-2004), Assessor Especial do Ministério da Articulação
Política e Presidente da Fundação Ulysses Guimarães do
Ceará.
O deputado foi eleito para a Câmara Federal pela primeira
vez em 2010, pelo então PMDB. Ao longo de seus três
mandatos como parlamentar, presidiu as comissões especiais:
do pacto federativo; da reforma do código de processo penal;
e do novo regime ﬁscal. Foi membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania e, mais recentemente,
relator da PEC 1/2022, apelidada de PEC das Bondades ou
PEC Kamikaze, que ampliou o benefício do Auxílio Brasil por
meio de um drible no teto de gastos. Também foi o autor da
Lei Complementar 194/2022, que limitou a cobrança de ICMS
sobre serviços essenciais, como combustíveis e energia.

REELEITO

DAVID SOARES
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
Cantor
Vereador de São Paulo

●
●

Atuação
●

Atua em defesa da
família

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Osasco
São José dos Campos

David Bezerra Ribeiro Soares é cantor e ﬁlho do pastor R.R.
Soares. Nas eleições de 2016, foi eleito vereador na cidade
de São Paulo, e em 2018, deputado federal. Em 2022 foi
reeleito com 93.831 votos.

DAYANY DO CAPITÃO
UNIÃO BRASIL

Ceará

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
ocupou cargos eletivos
anteriormente

Bases Eleitorais
Fortaleza

Dayany Bittencourt, conhecida em sua campanha eleitoral
como Dayany do Capitão, é esposa do candidato ao governo
do Ceará e ex-deputado federal, Capitão Wagner (União
Brasil). Dayany não possui experiência em cargos públicos,
mas buscou uma vaga na Câmara dos Deputados após
acompanhar seu marido durante os mandatos como
parlamentar.
Eleita para a Câmara dos Deputados, a parlamentar buscará
atuar em defesa da vida, da família, dos valores cristãos, dos
animais e das pessoas com deﬁciências.

REELEITO

DEL. MARCELO FREITAS
UNIÃO BRASIL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●
●

Delegado da Polícia
Federal
Diretor regional de
combate ao crime
organizado

Atuação
●

Vice-líder do PSL na
Câmara

Bases Eleitorais
Montes Claros
Janaúba
São João da Ponte
Belo Horizonte
Jaíba

Marcelo Freitas tem formação em direito e
pós-graduação em direito processual. alcançou o cargo
de delegado da Polícia Federal em 2002, no qual
coordenou, ao longo de 26 anos, diversas operações de
combate à corrupção e outras manifestações do crime
organizado atentando contra o patrimônio público.
Iniciou sua carreira na política em 2018 se candidatando
a Deputado Federal pelo então PSL e permaneceu no
partido após a fusão deste com o DEM, da qual o
resultante é o atual União Brasil.
Em seu mandato, o Delegado foca em defender pautas
relacionadas à melhoria da segurança pública, ao
combate à corrupção, à tipiﬁcação criminal e à
capacitação das forças policiais. Na legislatura que
serviu à Câmara, o parlamentar foi membro titular da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e da Comissão do Esporte (CESPO).

DEL. MATHEUS LAIOLA
UNIÃO BRASIL

Paraná

Cargos Anteriores
Delegado da
Polícia Civil do
estado do Paraná

●

Bases Eleitorais
Curitiba
Realeza
Castro
Foz do Iguaçu
Toledo

Atuação
●

Defensor da
proteção animal

Laiola é formado em direito e atuou como delegado de
Polícia Civil, tendo atuado na Delegacia de Furtos e
Roubos, na Delegacia de Estelionato e Desvios de Cargas,
no 7° Distrito Policial, no COPE e na Delegacia de Proteção
ao Meio Ambiente (DPMA). Baseou sua primeira campanha
para deputado federal apostando em propostas
relacionadas à causa dos direitos animais, propondo
benefício na declaração de IR para doadores a ongs da
proteção animal, medidas punitivas contra agressores,
proibição da tração animal em veículos e proibição da caça
esportiva. Elegeu-se pela primeira vez em 2022.

DAL
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
por um mandato

Atuação
●

●

Na Assembleia
Legislativa da Bahia,
foi Vice-líder do PP, da
Maioria e do bloco
União/PL
Suplente da Comissão
de Meio Ambiente,
Seca e Recursos
Hídricos

Bases Eleitorais
Laje
Jiquiriçá
Mutuípe
Ubaíra
Amargosa
Cravolândia

Adalberto Rosa Barreto, conhecido pelo apelido de Dal, é
um empresário do segmento de postos de combustíveis,
que exercia o cargo de deputado estadual pela Bahia.
Natural de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, o parlamentar foi
eleito para a Assembleia Legislativa em 2018, exercendo os
cargos de Vice-líder do PP, da Maioria e, posteriormente, do
bloco União/PL.
Eleito em 2018 pelo PCdoB, migrou para o PP em 2019, e
manteve-se no partido até o período da janela partidária de
2022, quando se ﬁliou ao União Brasil. Na ALBA, foi
suplente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos
Hídricos.

DR. EDUARDO VELLOSO
UNIÃO

Acre

Cargos Anteriores
●
●

Médico Oftalmologista
Senador suplente

Atuação
● O parlamentar não
possui atuações
marcantes.

Bases Eleitorais
Rio Branco

Nascido em Rio Branco, é médico oftalmologista. Atende
Oftalmologia Geral e especialidades na Cidade de Rio Branco.
Foi eleito suplente do senador Márcio Bittar/União Brasil,
após pedido de afastamento. Na casa participa como membro
titular das seguintes comissões: Assuntos Sociais, Direitos
Humanos e Legislação Participativa e do Grupo Parlamentar
Brasil - Venezuela.

DR FERNANDO MÁXIMO
UNIÃO BRASIL

Rondônia

Cargos Anteriores
Cirurgião Geral pela
Secretaria de Estado
Perito Médico Legista
da Polícia Civil
Professor Voluntário
de Clínica Cirúrgica
da Universidade
Federal de Rondônia
Preceptor da
Residência Médica
em Cirurgia Geral do
Hospital de Base Ary
Pinheiro em Porto
Velho – RO
Preceptor de Clínica
Cirúrgica da FIMCAFaculdades
Integradas Aparício
Carvalho.

●
●
●

●

●

Atuação
●

Teve grande
destaque na
atuação como
secretário de saúde
de Rondônia
durante a pandemia
da Covid-19

Bases Eleitorais
Porto Velho
Guajará-Mirim
Jaru
Santa Luzia D’Oeste
Ji-Paraná

Nascido em Ceres/GO, é médico, com atuação em cirurgia
geral, perito Médico Legista da Polícia Civil, professor
voluntário de clínica cirúrgica da Universidade Federal de
Rondônia (Unir) e preceptor de residência médica em duas
outras faculdades da capital Porto Velho.
É oﬁcial da reserva do Exército brasileiro. Durante a
pandemia da Covid-19 foi secretário de Saúde em
Rondônia. E construiu toda a sua base de discurso eleitoral
com base na sua atuação como secretário e como homem
devoto à família e a Deus.
.

REELEITO

DR. ZACHARIAS CALIL
UNIÃO BRASIL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Médico cirurgião
pediátrico

Bases Eleitorais
Goiânia
Hidrolândia
Goianira
Senador Canedo
Aparecida de Goiânia

Atuação
●

●

Vice-líder do União Brasil
na Câmara dos
Deputados
Presidente da Comissão
Especial da PEC 517/2010,
que autoriza o uso de
radioisótopos para
pesquisa

Zacharias Calil é um médico cirurgião pediátrico, que
cumprirá seu segundo mandato como deputado federal. Por
sua atuação voltada à saúde pública, Calil foi indicado pelo
Congresso Nacional para o Comitê Nobel de Fisiologia e
Medicina, com o intuito de concorrer ao prêmio Nobel.
Como parlamentar, Calil foi membro titular da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão de
Seguridade Social e Família. Foi presidente da Comissão
Especial da PEC 517/2010, que autoriza o uso de
radioisótopos para pesquisa. Também foi membro titular das
Comissões Especiais de Combate ao Câncer no Brasil, da
PEC 11/22, que tratou do piso salarial da Enfermagem, e do PL
399/2015, sobre medicamentos à base de cannabis, no qual o
médico se considera à favor.

REELEITO

ELMAR NASCIMENTO
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
Vereador de Campo
Formoso
Deputado estadual
por três mandatos

●
●

Atuação
●

●

●

Líder do União Brasil
na Câmara dos
Deputados
Presidente da
Comissão Especial do
Marco Regulatório dos
Jogos no Brasil
Relator da LC
194/2022, que
estabeleceu o teto de
cobrança de ICMS
sobre serviços
essenciais

Bases Eleitorais
Campo Formoso
Conceição do Coité
Morro do Chapéu
Monte Santo
Casa Nova

Elmar Nascimento é um advogado natural de Campo
Formoso, formado pela Universidade Católica de Salvador, e
pós-graduado pela Fundação da Faculdade de Direito da
Bahia. Disputou seu primeiro cargo eletivo em 1996,
elegendo-se vereador de Campo Formoso. O parlamentar
se reelegeu à Câmara Municipal em 2000, mas se licenciou
dois anos depois para atuar como deputado estadual, cargo
que atuou por três mandatos consecutivos.
Foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2014,
reelegendo-se por mais dois mandatos. No Legislativo
federal, Elmar se destaca por ser o líder do União Brasil,
além de já ter atuado como vice-líder de governo. Foi
presidente da Comissão Especial do Marco Regulatório dos
Jogos no Brasil e 1º vice-presidente da CE da PEC 172/12.
Foi relator da Lei Complementar 194/2022, que estabeleceu
o teto de cobrança de ICMS sobre serviços essenciais.

FÁBIO GARCIA
UNIÃO BRASIL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

Senador da República
pelo Mato Grosso
Secretário de governo
de Cuiabá
Diretor da Federação
das Indústrias do Estado
de Mato Grosso

Atuação
●

Membro da Comissão
Mista de Orçamento no
Congresso Nacional

Bases Eleitorais
Itiquira
Poconé
Carlinda
Confresa
Santa Terezinha

Fábio Paulino Garcia, natural de Brasília, é um empresário,
engenheiro civil e político. É ﬁlho do empreiteiro Robério
Garcia e de Laura Paulino Garcia. Seu avô, García Neto, foi
prefeito de Cuiabá e governador de Mato Grosso. Eleito
deputado federal em 2014, exerceu seu mandato de 2015
a 2019 na Câmara. Atualmente, Fábio exerce seu mandato
temporário de Senador da República pelo Mato Grosso,
onde participa da CMO - Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Para além de suas atividades no Congresso Nacional,
também foi diretor da Federação das Indústrias do Estado
de Mato Grosso (Fiemt), de 2006 a 2012, Presidente do
Sindicato de Energia do Estado de Mato Grosso, durante
os anos de 2010 a 2012. O parlamentar presidiu a AEI da
América do Sul, em Cuiabá, entre 2007 e 2012 e foi
secretário de governo da prefeitura de Cuiabá, de 2013 a
2014.

REELEITO

FABIO SCHIOCHET
UNIÃO BRASIL

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●

Empresário
Secretário da SECOM

Bases Eleitorais
Jaraguá do Sul
Brusque
Schroeder
Florianópolis
Blumenau
Atuação
●
●

Vice-Líder do PSL na
Câmara dos Deputados
Presidente Estadual do
PSL

Fabio Luiz Schiochet Filho é empresário e nas eleições de
2018 foi eleito deputado federal de Santa Catarina, com
87.345 votos, pelo Partido Social Liberal (PSL), sendo o
deputado federal eleito mais jovem da história do estado
de Santa Catarina. Após três meses exercendo mandato,
foi indicado pelo presidente de seu partido Luciano Bivar e
escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia para ocupar o cargo de Secretário da
SECOM (Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos
Deputados), pelo biênio de 2019-20. Com a nomeação,
Fabio Schiochet também tornou-se o secretário da SECOM
mais jovem da história do Brasil. Em 2019, Fabio Schiochet
se tornou presidente estadual do PSL em Santa Catarina.
Em 2022 foi reeleito Deputado Federal com 51.824 votos.

FELIPE BECARI
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
Policial Civil
Vereador de São Paulo

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

Atua em defesa do
Direitos dos Animais

Felipe Becari é formado em Educação Física e Direito e aos
23 anos passou no concurso da Polícia Civil. Há 12 anos atua
em defesa dos animais e em 2020 foi eleito Vereador eleito
em São Paulo com 98.717 votos, sendo o 4º mais votado. Em
2022 foi eleito Deputado Federal com 178.777 votos.

REELEITO

FELIPE FRANCISCHINI
UNIÃO BRASIL

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado do
Paraná

●

Atuação
●

●
●

Presidente da
Comissão de
Constituição e
Justiça e de
Cidadania (CCJC)
Líder do PSL na
Câmara
Vice-líder do
União Brasil na
Câmara

Bases Eleitorais
Tunas do Paraná
Sertanópolis
Bela Vista do Paraíso
Salgado Filho
Primeiro de Maio

Sandro possui formação em direito pela Centro
Universitário Curitiba (UniCuritiba). Elegeu-se pela primeira
vez durante o pleito de 2018, quando se candidatou à
Assembleia Legislativa do estado do Paraná em 2014. Foi
eleito à Câmara dos Deputados em 2018 e reconduzido ao
cargo nas eleições de 2022.
No exercício do mandato, o parlamentar foi líder da
bancada do PSL e de Bloco Parlamentar, presidiu a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)
e participou, enquanto membro titular, da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT) e da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias (CDHM).

FERNANDA PESSOA
UNIÃO BRASIL

Ceará
Cargos Anteriores
●

Deputada estadual por
um mandato

Bases Eleitorais
Maracanaú
Palmácia
Massapê
Granjeiro
Maranguape
Atuação
●

●

Na Assembleia do
Ceará, foi
vice-presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Regional, Recursos
Hídricos, Minas e Pesca
Tem como bandeiras a
defesa da agricultura,
saúde, educação e
segurança de forma
integralizada

Fernanda Eneida Pessoa Caracas de Souza é uma
empresária, com foco na área de agricultura, que atua há
muitos anos como diretora no Grupo Emape. Com tradição
familiar na política, Fernanda é ﬁlha do prefeito de Maracanaú,
Roberto Pessoa, que foi deputado estadual e deputado
federal por três mandatos.
Em 2018, a parlamentar se candidatou pela primeira vez ao
cargo de deputada estadual, pleito em que obteve uma
votação muito expressiva em sua cidade natal, Maracanaú.
Em seu mandato, foi vice-presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca.
Neste ano, foi eleita para seu primeiro cargo como deputada
federal, recebendo mais de 121 mil votos.

REELEITO

FERNANDO COELHO FILHO
UNIÃO BRASIL

Pernambuco

Cargos Anteriores
Ministro de Minas
e Energia do
estado do
Pernambuco

●

Atuação
●
●

Foi líder do PSB e
vice-líder do DEM
Foi líder do Bloco
Parlamentar
PSB/PTB/PCdoB

Bases Eleitorais
Orobó
Bodocó
Cedro
Serrita
Petrolina

Filho do senador Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Filho foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos
Deputados no pleito de 2006, tendo sido reconduzido ao
cargo quatro vezes consecutivas. Licenciou-se para cheﬁar
a pasta de Minas e Energia durante o governo do
presidente Michel Temer, desincompatibilizando-se para as
eleições de 2018. Foi vice-líder do Bloco PSB/PTB/PCdoB
durante o biênio 2011-2012, líder do PSB e vice-líder do
DEM durante sua passagem por esses partidos, antes de
este último fundir-se com o PSL e dar origem ao União
Brasil.
Na Casa, o parlamentar participou, enquanto membro
titular, da Comissão de Minas e Energia (CME), da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN), da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC),
da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS).

GERALDO MENDES
UNIÃO BRASIL

Paraná

Cargos Anteriores
O parlamentar não
exerceu nenhum
cargo público ou
eletivo anteriormente

●

Bases Eleitorais
São José dos Pinhais
Laranjeiras do Sul
Paranaguá

Geraldo Mendes é um agricultor e empresário, que atua no
ramo de reparo em motores elétricos, construção civil e
geração de energia. Nascido no município de Galvão/SC,
desenvolveu sua carreira como empresário em São José
dos Pinhais, onde fundou o Instituto Geraldo Mendes.
Atuação
●

Fundador do
Instituto Geraldo
Mendes, que
promove ações de
transformação e
inclusão social

A organização busca promover a transformação na vida
das pessoas, realizando campanhas temáticas como o
Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Pedal Solidário, que
uniu prática esportiva com solidariedade. Com as
empresas que possui, o novo parlamentar emprega cerca
de duas mil pessoas no Paraná.

REELEITO

JOSÉ ROCHA
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
Membro da
Associação
Interparlamentar de
Turismo
Presidente da
Sociedade de
Anestesiologia do
Estado da Bahia
Presidente, Esporte
Clube Vitória
Deputado estadual
por quatro mandatos

●

●

●
●

Atuação
●

●

●

1º Vice-Presidente da
Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa
Nacional
2º Vice-Presidente da
Comissão de Minas e
Energia
Presidente da
Comissão de Turismo

Bases Eleitorais
Coribe
Santa Maria da Vitória
Caraíbas
Cocos

José Alves Rocha é um médico anestesiologista, dirigente
esportivo e político baiano, ex-presidente do Esporte Clube
Vitória. Seu primeiro cargo político veio em 1978, quando
elegeu-se Deputado Estadual pela ARENA. Em 1982, ﬁliado
ao PDS, conseguiu a reeleição. O terceiro mandato veio em
1986, já integrando o PFL, partido pelo qual foi reeleito
novamente em 1990. Em 1994 obteve vaga de Deputado
Federal, sendo eleito consecutivamente desde então.
Foi vice-líder do governo Dilma Rousseﬀ na Câmara dos
Deputados e relator da CPI do BNDES. Já atuou como 1º
Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, 2º Vice-Presidente da Comissão de Minas
e Energia e Presidente da Comissão de Turismo.

REELEITO

JUNINHO DO PNEU
UNIÃO

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Vereador, Nova Iguaçu,
RJ (2013-2018)
● Vice-prefeito, Nova
Iguaçu, RJ (2021)
● Secretário estadual de
Transportes (2021)

Bases Eleitorais
Nova Iguaçu
Nilópolis
Miracema
Paraty
Mesquita

Atuação
●

Atua principalmente em
temas ligados à
Transportes e Saúde

44 anos, é evangélico, empresário com ensino médio
completo, casado e pai de uma ﬁlha. Foi presidente da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Como vereador foi autor
da Lei do Primeiro Emprego (4.294/13), que reserva 10% das
vagas de emprego em empresas beneﬁciadas com incentivos
ﬁscais a pessoas sem experiência proﬁssional. Rogério Júnior
também foi eleito vice-prefeito de Nova Iguaçu e foi
secretário estadual de Transportes no governo de Cláudio
Castro.
Na última legislatura atuou principalmente na relatoria de
projetos de lei ligados ao Código Brasileiro de Trânsito e
Transportes. E apresentou projetos ligados à área da Saúde,
como a exclusão do limite do número de consultas para
pessoas com Transtorno do Espectro Autista e inclusão da
cirurgia fetal para má formação congênita no SUS.

REELEITO

JUSCELINO FILHO
UNIÃO BRASIL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Vereador de São Luís
por dois mandatos

●

Presidente da Agência
Executiva Metropolitana

Bases Eleitorais
Igarapé Grande
Santo Antônio dos Lopes
Vitorino Freire
Barão de Grajaú
Santa Inês

Atuação
●

Ex-líder do PRP na
Câmara dos Deputados

●

Vice-líder do União Brasil
e presidente estadual do
partido

●

Presidente do Conselho
de Ética e Decoro
Parlamentar

●

Presidente da
Subcomissão Permanente
de Previdência Social

●

Coordenador da bancada
do Maranhão no
Congresso Nacional

José Juscelino dos Santos Rezende Filho é um médico,
empresário e político maranhense, natural de São Luís. O
parlamentar é ﬁlho do ex-prefeito de Vitorino Freire, Juscelino
Rezende, e sobrinho da ex-prefeita de Santa Inês, Vianey
Bringel. Juscelino formou-se como médico especializado em
Radiologia, e atuou na proﬁssão até 2014, quando se elegeu
deputado federal. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar
foi líder do extinto Partido Republicano Progressista,
incorporado ao Patriota, além de ter sido presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família. Ainda, foi membro
titular da Comissão de Constituição, de Justiça e de
Cidadania (CCJC), coordenou a bancada federal do Maranhão
e foi presidente da Comissão Especial de Inovação
Tecnológica da Saúde.
Reeleito em 2018, o deputado se tornou presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e da Subcomissão
Permanente de Previdência Social. No segundo mandato, foi
novamente membro titular da CSSF e coordenador da
bancada maranhense no Congresso Nacional. Antes da fusão
do Democratas com o PSL, Juscelino era vice-presidente
nacional do DEM, além de presidente do partido no
Maranhão. Atualmente, é vice-presidente do União Brasil no
estado.

REELEITO

KIM KATAGUIRI
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
●

●
●

Colunista da Folha de
São Paulo e do jornal
Huﬃngton Post
Fundador do
Movimento Brasil Livre
Vice-líder do DEM na
Câmara dos Deputados

Atuação
●
●

●

Presidente da
Comissão de Educação
Relator da PEC da
cobrança de
mensalidade pelas
universidades públicas
na CCJC
Autor do PL do Marco
Legal dos jogos
eletrônicos e da
proposta que prevê
bilhete único nacional
para sistemas de
transporte público

Bases Eleitorais
São Paulo
Santo André
Sorocaba
Campinas
Jundiaí

Kim Kataguiri é um ativista e político brasileiro, conhecido
nacionalmente por ser fundador e coordenador do
Movimento Brasil Livre (MBL), principal movimento pelo
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseﬀ. Natural de
Salto, Kataguiri foi criado em Indaiatuba, na região
metropolitana de Campinas. Com a fundação do MBL, o
jovem deputado liderou a chamada Marcha para Brasília, em
maio de 2015, que tinha como objetivo pressionar o
Congresso pelo impeachment. No evento, Kim foi atropelado
por um motorista que dirigia embriagado. Nos anos seguintes,
foi o organizador das manifestações em São Paulo e de atos a
favor da prisão de Lula, em 2018. Pelo seu alcance nas redes
sociais, Kim tornou-se colunista do jornal Huﬃngton Post
Brasil e, em 2016, passou a assinar uma coluna na Folha de
São Paulo.
Nas Eleições de 2018, foi o quarto deputado federal mais
votado em São Paulo, com quase meio milhão de votos.
Durante a legislatura, foi presidente da Comissão de
Educação e, anteriormente, foi membro das Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e de
Constituição, Justiça e Cidadania. Em um debate no podcast
Flow, em fevereiro de 2022, Kataguiri discordou da
criminalização do nazismo na Alemanha depois da Segunda
Guerra Mundial. Por conta de suas declarações, o deputado
foi alvo de representação no Conselho de Ética da Câmara,
mas não chegou a ter seu mandato cassado.

LEBRÃO
UNIÃO BRASIL

Rondônia

Cargos Anteriores
Madeireiro
Militar aposentado

●
●

Atuação
●

Na Assembleia
Legislativa de
Rondônia, atuou em
prol da ﬂexibilização
da derrubada de
árvores.

Bases Eleitorais
Porto Velho
Distrito de São Domingos

Nasceu em Guaíra (SP), empresário madeireiro e militar
aposentado. Em 2004 foi vice-prefeito pelo PMN. Assumiu a
cadeira de 1º suplente do partido, em janeiro de 2009, e
ocupou a vaga de deputado deixada por Alex Testoni.Em
2010, foi eleito deputado estadual. Permaneceu na cadeira por
quatro mandatos.

REELEITO

LEUR LOMANTO JR.
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
●

Presidente da
Associação
Desportiva Jequié

●

Deputado estadual
por três mandatos

Atuação
●

●

●

1º vice-presidente da
comissão que avaliou
o PL 3267/19, o Código
de Trânsito Brasileiro
3º vice-presidente da
comissão especial de
Subsídios Tributários e
Creditícios
1º vice-presidente da
Comissão de Turismo

Bases Eleitorais
Itaparica

Nascido em Salvador, é turismólogo, empresário e político
brasileiro. Foi deputado estadual por três mandatos. É neto
do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, e ﬁlho do
ex-deputado federal Leur Lomanto. É o atual presidente da
Associação Desportiva Jequié. Em seu primeiro mandato de
deputado federal pela Bahia, Leur foi eleito para o cargo de
vice-presidente da Comissão de Turismo. Formado na área,
o parlamentar abriu a Audiência Pública da Câmara Federal,
em Brasília, para discutir as condições precárias das
rodovias que ligam os municípios localizados na rota
turística do sul e extremo sul do estado.
Em 2019 foi 3º vice-presidente da CPI sobre o
derramamento de óleo no Nordeste, 1º vice-presidente da
comissão que avaliou o PL 3267/19, o Código de Trânsito
Brasileiro, 3º vice-presidente da comissão de Subsídios
Tributários e Creditícios e 1º vice-presidente da Comissão de
Turismo. Participou no mesmo ano da Frente Parlamentar
Mista do Empreendedorismo. Nos demais anos foi 3º
vice-presidente da Comissão Especial sobre Subsídios
Tributários e Creditícios e fez parte da Frente Parlamentar
Mista do Empreendedorismo.

REELEITO

LUCIANO BIVAR
UNIÃO BRASIL

Pernambuco

Cargos Anteriores
Presidente do
União Brasil
Presidente do PSL
Presidente do
clube de futebol
Sport Recife

●
●
●

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PSL
na Câmara
1º Secretário e 2º
vice-presidente
da Câmara
Autor do PL
2003/22, que
tipiﬁca atos de
terrorismo por
motivação política
e ideológica

Bases Eleitorais
Moreilândia
Araripina
Bom Conselho
Olinda
Garanhuns

Bivar tem formação em direito e pós-graduação em
educação ﬁnanceira e direito comparado. Foi presidente
do PSL desde que o partido foi registrado, em 1998, até
sua fusão com o DEM, processo que deu origem ao
União Brasil, partido que preside e pelo qual o
parlamentar disputou as eleições de 2022, tendo sido
reconduzido à Câmara dos Deputados. Bivar foi dirigente
do clube de futebol Sport Recife, onde envolveu-se com
um escândalo onde foi responsável por articular o
pagamento de propina para a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) em troca da escalação de um atleta do
clube, o que valorizaria a venda do mesmo. Seu antigo
partido, o PSL, elegeu nas eleições de 2018 a segunda
maior bancada do congresso nacional, devido à eleição
do presidente Jair Bolsonaro, que disputou o pleito pela
legenda – na legislatura anterior, o partido havia
conseguido apenas um assento na Casa.
No exercício do mandato, o parlamentar foi autor do
Projeto de Lei (PL) 2003/2022, que tipiﬁca atos de
terrorismo por motivação política e ideológica, e integrou,
na condição de membro titular, a Comissão de Finanças e
Tributação (CFT).

FERNANDO MARANGONI
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
Empresário
Advogado
Professor Universitário
Secretário de habitação
de Santo André e do
Estado de São Paulo

●
●
●
●

Atuação
●

Atua em defesa do
Direito à Moradia e da
infraestrutura

Bases Eleitorais
São Paulo
Santo André

Fernando Marangoni é empresário, advogado, professor
universitário pós-graduado em Direito Tributário e doutorado
em Ciências Sociais. A convite do prefeito Paulo Serra, foi
secretário de Habitação de Santo André. No estado, foi
secretário executivo de habitação do governo Rodrigo Garcia
e criou e presidiu diversos programas habitacionais. Foi
também representante da habitação na Conferência da ONU.
Em 2022 foi eleito Deputado Federal com 89.390 votos.

REELEITO

MARCOS RR SOARES
UNIÃO

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

Deputado estadual,
RJ (2009-2014)

Atuação
●

Titular da
comissão de
Ciência e
Tecnologia
(2021-2022)

Bases eleitorais
Itaperuna
Duque de Caxias
Niterói
Campos dos Goytacazes
Rio de Janeiro

Advogado, ﬁlho do missionário RR Soares, e primo de
Marcelo Crivella, Marcos Soares foi eleito suplente na
Assembleia Legislativa em 2006. Assumiu o cargo de
deputado estadual em 2009 e foi reeleito em 2010. Em
2014 foi eleito deputado federal pelo PDT, mas não
garantiu reeleição em 2018, tendo sido eleito suplente.
Desse modo, só assumiu cadeira na Câmara em 2021 e,
desde então, se licenciou quatro vezes.
Integrou as comissões de Ciência e Tecnologia (2022) e de
Finanças e Tributação (2021). O parlamentar chegou a ser
cotado para assumir a pasta de Cultura do governo Jair
Bolsonaro pelo seu alinhamento à pauta dos costumes.

MAURÍCIO CARVALHO
UNIÃO BRASIL

Rondônia

Cargos Anteriores
Empresário
Médico
Diretor de Expansão
do Grupo Fimca

●
●
●

Atuação
●

Como vice-prefeito,
atuou para melhorar
a infraestrutura de
Porto Velho.

Bases Eleitorais
Porto Velho
Nova Mamoré
Ariquemes
Seringueiras
Sta. Luzia D’Oeste

Natural de Porto Velho, Maurício é empresário, médico e
diretor de Expansão Grupo Fimca. Foi presidente da
Câmara Municipal da capital e é irmão da deputada federal
e pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho.
Em 2016, foi eleito vereador para a Câmara Municipal de
PVH, no biênio 2017/2018, se tornando presidente da casa.
Concorreu ao cargo de vice-governador de Rondônia em
2018 chegando a disputar o segundo turno. Eleito
vice-prefeito de Hildon Chaves em 2020, prefeito de Porto
Velho.

MEIRE SERAFIM
UNIÃO

Acre

Cargos Anteriores
Administradora de
empresas
Deputada Estadual

●
●

Bases Eleitorais
Sena Madureira
Bujari
Santa Rosa
Acrelândia
Feijó

Atuação
●

Geriu a Secretaria de
assistência Social do
município de Sena
Madureira

Natural de Ji-Paraná, é a primeira-dama do município de Sena
Madureira. Em 2018, foi eleita deputada estadual pelo MDB
na coligação Mudança e Competência.
A parlamentar é graduada em Administração. Foi gestora da
Secretaria de Assistência Social. Entre 2019 e 2022 Meire
apresentou poucos projetos na Assembleia Legislativa do
Acre, dentre eles nenhum de destaque. Esteve como membro
titular da Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de
Saúde Pública e Assistência Social, Comissão de Saúde
Pública e Assistência Social, Comissão de Saúde Pública e foi
vice-presidente da comissão de Criança, do adolencente do
idoso de combate e pedoﬁlia.

REELEITO

MENDONÇA FILHO
UNIÃO BRASIL

Pernambuco

Cargos Anteriores

Deputado Estadual
Governador
Secretário de
Agricultura
Ministro da
Educação no
Governo de Michel
Temer

●
●
●
●

Atuação
●

Atua em defesa
da Educação e
dos Direitos
Humanos

Bases Eleitorais
Recife
Agrestina
Flores
Canhotinho
Feira Nova

Mendonça Filho começou a vida pública aos 20 anos
ﬁliando-se ao PFL e sendo eleito o deputado estadual mais
novo nas eleições de 1986. Foi Deputado Constituinte e
contribuiu para a elaboração da Constituição de
Pernambuco, em 1989. Como secretário de Agricultura, no
Governo de Joaquim Francisco (1991/1995), criou o
Programa Água Para Todos para construção de adutoras
no Estado e o “Terra e Comida”, um programa de reforma
agrária feito pelo Governo do Estado com a distribuição de
13.000 títulos de terra para agricultores da zona canavieira
em troca de dívida de usineiros. Como deputado federal
foi reconhecido pela Revista Veja e pelo DIAP como um
dos parlamentares mais atuantes do País.[18] Foi autor do
projeto que prorroga o prazo dos benefícios da Lei de
Informática até 2029; Coordenador do Comitê Pró
impeachment, Mendonça Filho teve atuação destacada no
processo que levou ao impeachment da então presidente
Dilma Rousseﬀ.

REELEITO

MOSES RODRIGUES
UNIÃO BRASIL

Ceará
Cargos Anteriores
●

Diretor administrativo do
Instituto Superior de
Teologia Aplicada

Atuação
●

●
●

Relator da Lei
14183/2021, que
aumentou a alíquota da
CSLL para instituições
ﬁnanceiras
1º Vice-Presidente da
Comissão de Educação
2º Vice-Presidente da
Comissão de Cultura

Bases Eleitorais
Uruburetama
Paramoti
Mucambo
Guaraciaba do Norte
Sobral

Moses Haendel Melo Rodrigues é um empresário e político
cearense, natural de Sobral, e ﬁlho do empresário e deputado
estadual Oscar Rodrigues Júnior. É bacharel em
administração de empresas pela Universidade Estadual Vale
do Acaraú, com mestrado em administração pela
Universidade de La Empresa, e doutorado em gestão pela
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Atuou como empresário no setor educacional, sendo diretor
administrativo do Instituto Superior de Teologia Aplicada e de
outras três instituições de ensino. Disputou sua primeira
eleição em 2014, quando se tornou deputado federal. Em
seus dois mandatos como parlamentar, é o atual 1º
Vice-Presidente da Comissão de Educação, e foi 2º
Vice-Presidente da Comissão de Cultura entre 2015 e 2016.
Na Casa, foi relator da MP 1034/21, transformada na Lei
14183/2021, que aumentou a alíquota da CSLL para
instituições ﬁnanceiras.

MURILLO GOUVÊA
UNIÃO

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Secretário municipal de
Governo, Itaperuna, RJ
(2021-2022)

Atuação
●

●

Municipalista, com a
promessa de levar
recursos para região
norte/noroeste do Rio de
Janeiro
Ligado ao governador
Cláudio Castro

Bases Eleitorais
Itaperuna
Cardoso Moreira
Italva

Murillo Gouvêa é ﬁlho do prefeito de Itaperuna e foi a
principal aposta política da região noroeste ﬂuminense para
representação na Câmara dos Deputados. Agora deputado
federal, Gouvêa ocupou a secretaria de Governo de Itaperuna
(2021-2022) e teve sua candidatura apoiada pelo governador
Cláudio Castro.
De acordo com depoimentos e suas promessas de
campanha, Murillo tem como sua principal bandeira o
municipalismo, com a promessa de fortalecer os negócios de
sua região, além de trazer escolas e hospitais.

REELEITO

NICOLETTI
UNIÃO BRASIL

Roraima

Cargos Anteriores
●

●

Presidente do
Sindicato dos Policiais
Rodoviários Federais
de Roraima
Coordenador de
esportes da
Federação Nacional
dos Policiais
Rodoviários Federais

Bases Eleitorais
Boa Vista
Caracaraí
Rorainópolis
Mucajaí

Antônio Carlos Nicoletti é um militar de carreira e policial
rodoviário federal, natural de Ijuí/RS, mas que desenvolveu
sua carreira em Roraima. Foi presidente do Sindicato dos
Policiais Rodoviários Federais no Estado de Roraima e
coordenador de esportes da Federação Nacional dos
Policiais Rodoviários Federais.

Atuação
●

Membro titular da CCJC
e da CSPCCO

●

Presidente do União
Brasil em Roraima

Eleito para a Câmara dos Deputados em 2018, foi membro
titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Tem como uma das pautas defendidas a
regularização do garimpo e se deﬁne como aliado da base
do governo Bolsonaro. Ainda não possui nenhuma lei
aprovada. Nicoletti é o atual presidente do União Brasil em
Roraima.

PADOVANI
UNIÃO BRASIL

Paraná

Cargos Anteriores
Vereador de
Cascavel
(2009-2012)

●

Atuação
●

Na Câmara
Municipal de
Cascavel, foi um
dos responsáveis
pela viabilização do
primeiro
restaurante popular
da cidade

Bases Eleitorais
Nova Fátima
Cafeara
Cascavel
Marmeleiro
Vilhena

Nelson Fernando Padovani é um empresário ligado ao
agronegócio, natural de Cascavel, e ﬁlho do deputado
federal Nelson Padovani. O novo parlamentar atua desde a
adolescência nas empresas da família, voltadas para
revenda de máquinas agrícolas e empreendimentos
imobiliários, além do agro.
É formado em Administração, pós-graduado em Fertilidade
do Solo e especialista em Gestão pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Anteriormente, atuou como vereador de
Cascavel entre 2009 e 2012. Em seu mandato, o
parlamentar se destaca por ser um dos responsáveis pela
viabilização do primeiro restaurante popular em Cascavel.

PASTOR DINIZ
UNIÃO BRASIL

Roraima

Cargos Anteriores
●

Pastor da Assembleia
de Deus

Bases Eleitorais
Boa Vista

Atuação
●

Tem como bandeiras o
aumento do
investimento em
infraestrutura e a
ampliação do campus
da Universidade
Federal de Roraima

Raimundo Araújo Diniz é um pastor, natural de Boa Vista,
que exercerá seu primeiro cargo como deputado federal.
Além de pastor da Assembleia de Deus em Roraima, Diniz é
psicólogo e teólogo. Como parlamentar, irá buscar o
aumento do investimento em infraestrutura e a ampliação do
campus da Universidade Federal de Roraima.

PAULINHO FREIRE
UNIÃO BRASIL

Rio Grande
Do Norte
Cargos Anteriores
●
●
●
●

Vereador de Natal por
seis mandatos
Deputado estadual por
um mandato
Vice-prefeito de Natal
Presidente da Câmara
Municipal de Natal por
quatro mandatos

Atuação
●

Foi presidente da
Federação das Câmaras
Municipais do Rio Grande
do Norte

Bases Eleitorais
Natal
Jundiá
Pureza
Cruzeta
Vera Cruz

Paulo Eduardo da Costa Freire é um empresário natalense,
com mais de trinta anos de experiência na política do Rio
Grande do Norte. Iniciou sua trajetória em 1986, como
candidato a vereador, cargo que só ocupou em 1992, pelo
então PMDB. Permaneceu na Casa ao longo de dez anos,
sendo que na segunda metade de seus mandatos, exerceu a
presidência da Câmara (1997-2002). Deixou o Legislativo
municipal para exercer o cargo de deputado estadual, tendo
sido reeleito em 2006.
Em 2008, se elegeu vice-prefeito de Natal na chapa de
Micarla de Sousa, permanecendo no município até os dias
atuais. Retornou à Câmara dos Vereadores em 2012, sendo
reeleito para seu quinto e sexto mandatos em 2016 e 2020.
Em 2014, voltou a ocupar a Presidência da Mesa Diretora da
Casa, cargo que também exerceu nos dois biênios de 2019 a
2022. Filiado ao União Brasil, Paulinho Freire foi o quarto mais
bem votado na capital potiguar, dentre os eleitos, além de ter
sido o mais votado em oito municípios.

REELEITO

PAULO AZI
UNIÃO BRASIL

Bahia

Cargos Anteriores
Superintendente de
Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e
Saneamento da
Secretaria de
Infraestrutura da
Bahia
Deputado estadual
por três mandatos

●

●

Atuação
●

●

●

Presidente do
Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar
Presidente da
Comissão de Turismo
(2017-2018)
2º Vice-Presidente da
Comissão Especial da
PEC 391/17, sobre o
Fundo de Participação
dos Municípios

Bases Eleitorais
São José da Vitória
Simões Filho
Uruçuca
Araçás
Pé de Serra
Riachão do Jacuípe

Paulo Azi é um engenheiro civil e administrador de
empresas, formado pela Universidade Federal da Bahia e
pela Universidade Católica de Salvador, respectivamente.
Atuou como superintendente de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria de
Infraestrutura da Bahia, entre 1999 e 2002, além de
conselheiro da Superintendência de Desenvolvimento
Industrial e Comercial, e do Conselho Estadual de Saúde da
Bahia.
Paulo se elegeu para seu primeiro cargo público em 2002,
quando se tornou deputado estadual, reeleito por mais dois
mandatos. Na ALBA, foi Vice-líder e Líder, tanto da Maioria
quanto da Minoria. Eleito em 2014 para a Câmara dos
Deputados, foi presidente da Comissão de Turismo no
segundo biênio, e 2º Vice-Presidente da Comissão Especial
da PEC 391/17, sobre o Fundo de Participação dos
Municípios. Na legislatura mais recente, foi presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

REELEITO

PEDRO LUCAS FERNANDES
UNIÃO BRASIL

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Vereador de São Luís
por dois mandatos

●

Presidente da Agência
Executiva Metropolitana

Atuação
●

Ex-líder do PTB na
Câmara dos Deputados

●

Presidente da Frente
Parlamentar para
Modernização do Centro
de Lançamento de
Alcântara, no Estado do
Maranhão

Bases Eleitorais
Passagem Franca
Jatobá
Jenipapo dos Vieiras
Buriti Bravo
Esperantinópolis
São Luís

Pedro Lucas Fernandes é um administrador e político
maranhense, natural de São Luís, cidade onde desenvolveu
sua trajetória pública. Na capital, foi vereador por dois
mandatos consecutivos, entre os anos de 2012 a 2018.
Fernandes também foi o primeiro presidente da Agência
Executiva Metropolitana (AGEM), secretaria responsável por
obras e melhorias na infraestrutura da Região Metropolitana
da Grande São Luís. Na segunda legislatura, deixou o cargo
para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, após
ser eleito com mais de 111 mil votos.
Como deputado federal, Pedro iniciou seu mandato na
liderança do PTB, partido pelo qual disputou todas as
eleições antes de 2022. Na Casa, foi membro titular da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, além
de ter participado da Comissão Externa sobre derramamento
de óleo no Nordeste. É autor do PL 1562/2020, que resultou
na Lei 14019/2020, medida que estabeleceu a
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em
ruas, espaços privados de acesso público e no transporte
público durante o estado de calamidade pública decorrente
da pandemia.

REELEITO

RAFAEL SIMÕES
UNIÃO BRASIL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Prefeito do
município de Pouso
Alegre por dois
mandatos

Bases Eleitorais
Pouso Alegre

Atuação
●

À frente da
prefeitura, inaugurou
um centro
oncológico que deve
atender toda a
região sul do estado

Simões possui formação em direito e foi prefeito do
município de Pouso Alegre por dois mandatos
consecutivos, a partir de 2017.
Foi o candidato mais votado do município e do partido,
tendo recebido quase 145 mil votos para ocupar uma
cadeira na 57ª Legislatura da Câmara dos Deputados. À
frente da prefeitura, foi responsável pela inauguração de
um centro oncológico que deve atender toda a região sul
do estado de Minas Gerais, bandeira que levantou durante
a campanha.

REELEITO

RODRIGO DE CASTRO
UNIÃO BRASIL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Chefe de Gabinete
na Secretaria de
Planejamento e
Gestão do estado
de Minas Gerais

Atuação
●
●

Líder do PSDB na
Câmara
Presidente da
Comissão de Minas e
Energia (CME)

Bases Eleitorais
Sericita
Antônio Prado de Minas
Toledo
Mar de Espanha
Itabirinha

Castro possui formação em administração de empresas
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-Minas). Possui também mestrado em gestão
estratégica das organizações pela Faculdade de Cursos
Administrativos de Minas Gerais (FEAD). Na política,
atuou como Chefe de Gabinete na Secretaria de
Planejamento e Gestão do estado de Minas Gerais. O
parlamentar conquistou a recondução ao cargo e segue
à quarta legislatura consecutiva na Casa.
Na Câmara, o parlamentar foi líder do PSDB e vice-líder
do União Brasil, atuou como presidente da Comissão de
Minas e Energia (CME) e participou como membro titular
da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), da
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (CCTCI).

RODRIGO VALADARES
UNIÃO BRASIL

Sergipe
Cargos Anteriores
●

●
●
●

Assessor na pasta de
atração de indústrias
e investimentos no
Porto de Suape
Assessor do Ministro
de Minas e Energia
Deputado estadual
por um mandato
Presidente estadual
do PTB

Atuação
●

Defensor da pauta
conservadora de
costumes

Bases Eleitorais
Aracaju
Nossa Senhora do Socorro
Simão Dias
Lagarto
Muribeca

Rodrigo Valadares é um advogado e político sergipano, que
desenvolveu sua trajetória política em Pernambuco e em sua
terra natal. Rodrigo é ﬁlho da Promotora de Justiça Simone
Valadares e do falecido deputado federal Pedrinho
Valadares. Iniciou sua vida pública trabalhando na
campanha de seu pai para a Assembleia Legislativa, em
2010. Assumiu seu primeiro cargo público em 2014, quando
atuou na pasta de atração de indústrias e investimentos para
Pernambuco, no Porto de Suape, durante o governo de
Eduardo Campos. Naquele ano, seu pai foi uma das vítimas
fatais do acidente que tirou a vida do então presidenciável.
Rodrigo permaneceu no governo de Pernambuco até 2016,
e no ano seguinte, foi assessor do Ministro de Minas e
Energia, Fernando Bezerra Filho. Nas Eleições de 2018, o
parlamentar obteve sua primeira vaga na Assembleia de
Sergipe, eleito pelo PTB, partido que presidiu no estado nos
anos anteriores. Apesar da candidatura de sua
correligionária Soraya Thronicke à presidência, o
parlamentar realizou sua campanha atrelada ao
bolsonarismo.

ROSÂNGELA MORO
UNIÃO BRASIL

São Paulo

Cargos Anteriores
Advogada

●

Atuação
●

Atua em defesa dos
direitos das mulheres,
PCDs e raros

Bases Eleitorais
São Paulo

Rosangela Wolﬀ Moro é advogada e esposa de Sérgio Moro,
ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo
Bolsonaro. Ela se considera "lavajatista", termo usado para
deﬁnir os apoiadores da Operação Lava-Jato, na qual seu
esposo julgava os investigados.
O registro da candidatura de Rosângela ao cargo de
Deputada Federal sofreu impugnações por suposta ausência
de domicílio eleitoral em São Paulo, que foram julgadas
improcedentes pelo TRE. Nas eleições de 2022, a candidata
foi eleita com 217.170 votos. Após ser eleita, Rosângela
anunciou a criação de uma "bancada anticorrupção", um
núcleo comprometido com projetos e ações contra
malversação de recursos públicos.

SAULLO VIANNA
UNIÃO

Amazonas

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual, AM
(2018-2022)

Atuação
●

●

Presidente da comissão
de Cultura e Economia
Criativa na ALEAM
Autor de projetos sobre
assistência ao portador de
câncer e outras doenças
crônicas

Bases Eleitorais
Manaus
Itacoatiara
Borba

Iniciou sua trajetória política em 2018 quando se elegeu
deputado estadual pelo Cidadania. No decorrer do
mandato, resolveu se aliar ao governo de Wilson Lima
(PSC) e foi expulso do partido, ﬁliando-se ao PTB. Para as
eleições de 2022 ﬁliou-se ao União Brasil.
Suas movimentações dentro da ALEAM lhe garantiram a
presidência da Comissão de Cultura e Economia Criativa.
O parlamentar é bastante atuante em questões
relacionadas à atenção especializada à saúde, com
projetos sobre prevenção do câncer e assistência à
portadores de doenças crônicas e defende a construção
de escolas técnicas no interior do Amazonas.

SILVYE ALVES
UNIÃO BRASIL

Goiás

Cargos Anteriores
●

Apresentadora do
Cidade Alerta, da Rede
Record

Bases Eleitorais
Goiânia

Atuação
●

Tem como bandeiras a
defesa das mulheres
vítimas de violência
doméstica

Silvye Alves é uma jornalista e apresentadora de televisão,
conhecida por sua atuação à frente do Cidade Alerta de
Goiás, um dos principais programas da Rede Record. Como
ﬁgura pública no estado, Silvye possui mais de 1 milhão de
seguidores em suas redes sociais, sendo um dos incentivos
para deixar a televisão e buscar uma vaga na Câmara dos
Deputados.
Em seu primeiro mandato como deputada federal, Silvye tem
como principal bandeira a defesa do direito das mulheres
vítimas de agressão, com propostas para prevenir episódios
de violência doméstica voltadas à moradia e ao
desenvolvimento socioeconômico.

YANDRA DE ANDRÉ
UNIÃO BRASIL

Sergipe
Cargos Anteriores
●

Advogada com
atuação no direito
político

Atuação
●

Idealizadora do
“Projeto Marias”,
idealizado para que as
mulheres tenham
amparo assistencial,
psicológico,
econômico, ﬁnanceiro e
de saúde básica para
auxiliar na criação e
educação de seus
ﬁlhos

Bases Eleitorais
Muribeca
Frei Paulo
Itabaiana
Siriri
Tobias Barreto
Pirambu

Yandra Barreto Ferreira, conhecida como Yandra de André, é
uma advogada sergipana, natural de Aracaju. Possui
atuação no direito político e é pós-graduada em Direito e
Processo do Trabalho. Yandra é oriunda de uma família com
tradição na política nacional. Yandra é ﬁlha do ex-deputado
federal e ex-prefeito de Pirambu, André Moura, além de neta
do também político Reinaldo Moura.
No pleito de 2022, foi a candidata mais votada em Sergipe,
com 131.471 votos, além de ter sido a primeira deputada
federal eleita pelo estado, juntamente com a Delegada
Katarina. Em seu primeiro mandato na Câmara, a
parlamentar irá atuar em defesa das creches em tempo
integral, no combate à violência contra a mulher e no
desenvolvimento de políticas para a juventude.

PP

REELEITO

ADRIANO DO BALDY
PP

Goiás

Cargos Anteriores
●

●

●

Secretário Parlamentar
na Câmara dos
Deputados (2003)
Chefe de gabinete do
ex-deputado Sandro
Mabel
Ex-assessor do ministro
das Cidades, Alexandre
Baldy

Atuação
●

Membro titular da
Comissão Especial do PL
4881/12, sobre a Política
de Mobilidade Urbana

Bases Eleitorais
Alvorada do Norte
Itaguaru
Jesúpolis
Aparecida de Goiânia
Chapadão do Céu

Adriano Antonio Avelar, conhecido como Adriano do Baldy, é
um administrador de empresas com trajetória na política
goiana. Adriano carrega o nome de Baldy em referência a
Alexandre Baldy, que foi deputado federal por Goiás e
Ministro das Cidades durante o governo Michel Temer.
Adriano foi assessor de Alexandre, além de ter sido chefe de
gabinete do ex-deputado federal Sandro Mabel.
Com bom trânsito no meio político, Adriano foi eleito
deputado federal em 2018, com mais de 77 mil votos. Na
Câmara, foi titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano
(CDU) e é um dos autores da PEC 32/2021, transformada na
Emenda Constitucional 122/22, que elevou para setenta anos
a idade máxima para a escolha e nomeação de membros dos
Tribunais.

REELEITO

AFONSO HAMM
PP

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●
●
●
●

Vereador de Bagé
Secretário de
Agricultura de Bagé
Assessor Especial do
Ministro da Agricultura
Diretor da Empresa de
Assistência Técnica e
Extensão Rural e
Social (Emater/RS)

Atuação
●

●

Relator da Lei Geral do
Esporte (PL 1153/19) e
da Lei 13870/2019, que
determina que, em área
rural, para ﬁns de posse
de arma de fogo,
considera-se residência
ou domicílio toda a
extensão do respectivo
imóvel
Autor das Leis sobre a
Política Nacional de
Incentivo à
Ovinocaprinocultura e a
Política Nacional da
Erva-Mate

Bases Eleitorais
Bagé
Antônio Prado
Herval
Ipê
Canguçu

Afonso Hamm é um agricultor, fruticultor, engenheiro
agrônomo e político, natural de Bagé, que se graduou pela
Universidade Federal de Pelotas. Iniciou sua vida pública
através de atividades sindicais e associações de classe,
atingindo cargos como a presidência do Comitê de
Fruticultura da Metade Sul do RS e da Associação Arrozeiros
de Bagé. No meio político, foi Secretário Municipal de
Agricultura de Bagé entre 1997 e 1998, e nos dois anos
seguintes, atuou como Assessor Especial do Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes.
Hamm chegou a se eleger vereador durante o período, mas
dedicou a maior parte do seu trabalho no Executivo. Foi
Coordenador do Programa Estadual de Fruticultura do RS e
diretor da EMATER-RS. Na Câmara dos Deputados desde
2003, o parlamentar já foi presidente da Comissão de
Turismo e Desporto (2009-2010), 1º vice-presidente das
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), Turismo (CTUR) e Esporte
(CESPO).

REELEITO

AGUINALDO RIBEIRO
PP

Paraíba

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretário de Ciência
e Tecnologia,
Recursos Hídricos e
Meio Ambiente da
Paraíba
Secretário de Ciência
e Tecnologia de João
Pessoa
Secretário de
Agricultura, Irrigação
e Abastecimento da
Paraíba
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●
●

●

Relator da PEC 45/2019
(Reforma tributária)
Líder do Progressistas
e da Maioria na Câmara
dos Deputados
Líder da Maioria no
Congresso Nacional

Bases Eleitorais
Cabaceiras
Cacimba de Dentro
Imaculada
São Bento
João Pessoa
Campina Grande

Aguinaldo Ribeiro é um administrador e político paraibano,
natural de Campina Grande, que iniciou sua trajetória
política como presidente do Comitê Jovem do Partido
Progressista. Vem de família com tradição na vida pública,
ﬁlho do ex-prefeito da capital, Enivaldo Ribeiro, e irmão da
senadora Daniella Ribeiro. Na Paraíba, foi secretário de
Agricultura, Irrigação e Abastecimento e, em 2002, foi eleito
deputado estadual, cargo em que foi reeleito em 2006.
Aguinaldo elegeu-se deputado federal em 2010, e logo em
seu primeiro ano de mandato, exerceu a liderança do
Partido Progressista na Câmara. Em 2012, foi empossado
como Ministro das Cidades, cargo que ocupou até 2014,
quando disputou sua segunda eleição para deputado
federal. No segundo mandato, foi novamente líder do
Progressistas, além de líder do governo Temer, entre 2017 e
2018.
Na terceira legislatura, exerceu o papel de líder da Maioria
na Câmara dos Deputados, e foi relator da proposta de
Reforma Tributária (PEC 45/2019). Em seu último biênio, o
deputado se tornou líder da Maioria no Congresso Nacional,
além de membro titular da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

AJ ALBUQUERQUE
PP

Ceará

Cargos Anteriores
●
●

Prefeito de Massapê
Secretário Regional da
Prefeitura de Fortaleza

Atuação
●
●
●

●

Membro da Comissão
Mista de Orçamento
1º vice-presidente da
CINDRA
Presidente estadual do
PP e vice-presidente
nacional
Membro titular da
Comissão Especial do
PL 2303/15, sobre
regulamentação de
criptoativos

Bases Eleitorais
Várzea Alegre
Viçosa do Ceará
Massapê
Caucaia
Morada Nova

Antônio José Albuquerque é um empresário e político natural
de Fortaleza, bacharel em Direito pela Universidade de
Fortaleza. AJ é ﬁlho do deputado estadual e ex-presidente da
Assembleia Legislativa do Ceará, Zezinho Albuquerque.
Iniciou sua vida pública como Prefeito de Massapê, entre os
anos de 2013 e 2016. Candidatou-se à reeleição naquele ano,
mas foi derrotado no segundo turno por Jacques
Albuquerque. Fora da Prefeitura, foi Secretário Regional de
Fortaleza entre 2017 e 2018, elegendo-se para a Câmara dos
Deputados no segundo ano. Dentro do PP, AJ é presidente
estadual do partido e vice-presidente nacional.
Na Câmara, foi primeiro Vice-Presidente da Comissão de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia (CINDRA), cargo que também ocupou na Comissão
Especial da PEC 034/19, que trata sobre o Orçamento
Impositivo. Foi membro titular na Comissão Mista do
Orçamento do Congresso Nacional. Em sua atuação
parlamentar, foi autor do PL 918/22, que exclui incidência de
bandeira tarifária em fontes eólica e solar da geração
distribuída e, também, relator da Lei lei que protege bancos
com investimento no exterior e prevê proteção legal a
dirigentes do BC (MP 930/2020).

AMANDA GENTIL
PP

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Secretária de Governo
em Caxias/MA

Bases Eleitorais
Caxias
Arari
Pirapemas
São Raimundo das
Mangabeiras
Timbiras

Amanda Gentil é uma engenheira civil e política maranhense,
natural de Caxias. A jovem parlamentar é ﬁlha do prefeito de
Caxias, Fábio Gentil, e neta do ex-deputado estadual Zé
Gentil.
Atuação
●

Como parlamentar, irá
atuar por medidas que
favoreçam o ingresso dos
jovens no mercado de
trabalho, por melhorias na
educação e pelo aumento
da representatividade
feminina nos espaços
públicos

Em seu mandato, Amanda pretende dar continuidade à
trajetória do pai, que depois de cinco mandatos consecutivos
de vereador em Caxias, está há quase seis anos à frente da
prefeitura do município. Inclusive, na gestão de Fábio, a
parlamentar exerceu seu único cargo público até então, como
Secretária Municipal de Governo.

ANA PAULA LEÃO
PP

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Primeira-dama do
município de
Uberlândia
Secretária de
Governo do
município de
Uberlândia

Atuação
●

Adotou o app Salve
Maria, uma
plataforma de
denúncias para
crimes de gênero, no
município de
Uberlândia

Bases Eleitorais
Uberlândia

Ana Paula é primeira-dama do município de Uberlândia, no
triângulo mineiro, e esteve à frente da Secretaria Municipal
de Governo. Enquanto no exercício do cargo, participou da
adoção do app Salve Maria, um sistema de denúncias de
violência doméstica por um canal direto com a Polícia
Militar.
Disputou as eleições com o apoio do marido, o prefeito
Odelmo Leão, e com a plataforma da luta pelos direitos
das mulheres.

REELEITO

ANDRÉ FUFUCA
PP

Maranhão
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual e
presidente da Comissão
de Assuntos Municipais
e Desenvolvimento
Regional

Bases Eleitorais
Alto Alegre do Pindaré
Palmeirândia
Pinheiro
São Domingos do Maranhão
Balsas

Atuação
●
●

●

Líder do PP na Câmara
dos Deputados
Foi 2º vice-presidente e
4º Secretário da Mesa
Diretora da Câmara
Presidente da comissão
especial da PEC 159/07,
que dispõe sobre a
destinação de recursos da
Cide

André Fufuca é um médico e político natural de Santa Inês,
ﬁlho do prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Fufuca Dantas.
Exerceu seu primeiro cargo público aos 21 anos, como
deputado estadual pela Alema (Assembleia Legislativa do
Maranhão). Ligado à pauta municipalista, foi presidente da
Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento
Regional.
Eleito em 2014 para a Câmara dos Deputados, Fufuca foi
presidente da CPI das órteses e próteses no Brasil. O
parlamentar migrou do antigo PEN (atual Patriota) para o PP, e
exerce a liderança do partido na Casa. O deputado também já
foi 1º vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e
Família (2021-22), e ocupou os cargos de 4º secretário
(2019-21) e 2º vice-presidente (2017-19) da Mesa Diretora da
Câmara. Foi presidente da comissão especial da PEC 159/07,
que dispõe sobre a destinação de recursos da Contribuição
de Intervenção de Domínio Econômico. Foi relator do PL
2530/21, que exclui os rendimentos de bolsa de iniciação
cientíﬁca do cálculo da renda per capita familiar.

REELEITO

ARTHUR LIRA
PP

Alagoas

Cargos Anteriores
●

●

Verador por
Maceió/AL
(1992-1998)
Deputado estadual
por três mandatos
(1998-2010)

Atuação
●

●

Líder do PP na
Câmara dos
Deputados
(2012-2013)
Presidente da
CCJC e da
Comissão Mista de
Orçamento em
2016

Bases eleitorais
Atalaia
Teotônio Vilela
Maceió
Maragogi
Pão de Açúcar
Campo Alegre

Filho do ex-senador Benedito de Lira, Arthur iniciou sua
trajetória política aos 23 anos, quando foi eleito vereador de
Maceió/AL pelo PFL (Partido da Frente Liberal) em 1992. De
volta ao PP, em 2009, elegeu-se deputado federal e, desde
então, teve uma ascensão meteórica em sua carreira política.
Fortemente ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PTB/SP), foi indicado para a presidência da CCJC e
para a Comissão Mista de Orçamento em 2016 - posições de
destaque na Câmara dos Deputados.
Em 2020, foi o principal articulador da agenda do governo
na Casa, garantindo apoio na disputa pela presidência na
qual venceu Baleia Rossi (MDB/SP) que era apoiado pelo
ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (sem partido/RJ),
sucessor de Eduardo Cunha. A aliança com o Planalto lhe
rendeu o controle sobre verbas do Orçamento Secreto.

ÁTILA FILHO
PP

Piauí

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum cargo
público ou eletivo
anteriormente

Atuação
●

Saúde, segurança,
educação e
desenvolvimento
econômico são suas
principais bandeiras

Bases Eleitorais
Uruçuí
Lagoa do Sítio
Milton Brandão

Átila de Melo Lira, natural de Teresina/PI, é formado em
Direito pela UniFSA e doutor em Economia do Setor
Público, se declarando atualmente como empresário na
área de educação.
Foi eleito para mandato pela primeira vez nestas eleições,
tendo sido candidato a suplente no Senado em 2018 pelo
PSB. Na Câmara dos Deputados federal, buscará seguir a
trajetória de seu pai, o deputado federal Átila Lira.
Tem como pautas principais a saúde, segurança, educação
e economia e apresentou como propostas para eleição o
plano de carreira para professores, implementação de
polos itinerantes de saúde, ampliação do saneamento
básico e melhor qualidade de vida para o povo piauiense.

CLARISSA TÉRCIO
PP

Pernambuco

Cargos Anteriores
Deputada Estadual

●

Atuação
●

Atua em defesa
dos Direitos das
Mulheres, da
Saúde e
Assistência Social

Bases Eleitorais
Recife
Olinda
Jaboatão dos Guararapes
Camaragibe
São Lourenço da Mata

Clarissa Tércio é casada com Júnior Moura,
(pastor-vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus –
Ministério Novas de Paz). Estreante na política, Clarissa foi
eleita com 50.789 votos para o primeiro mandato como
Deputada Estadual, a 3ª mulher mais votada no Estado. Em
seu primeiro mandato, Clarissa integrou as Comissões de
Educação e Cultura; de Cidadania, Direitos Humanos e
Participação Popular; de Saúde e Assistência Social; e de
Defesa dos Direitos da Mulher. Em 2020 Clarissa Tércio
envolveu-se em polêmica ao ser contra o processo
abortivo realizado em uma menina de 10 anos que foi
estuprada pelo próprio tio. Em 2022 foi eleita Deputada
Federal, sendo a 2º mais votada do estado, com 240.511
votos.

REELEITO

CLAUDIO CAJADO
PP

Bahia

Cargos Anteriores
Vereador de Dias D’
Ávila e presidente da
Câmara Municipal]
Presidente da
Comissão Defesa do
Consumidor na
Câmara dos
Deputados

●

●

Atuação
●

●

●

Relator da Lei
13692/18, que instituiu
o Dia Nacional do
Leiloeiro
Autor da Lei 10680/03,
que inclui ferrovias na
relação descritiva do
Plano Nacional de
Viação
Autor da Lei 10272/01,
que altera a CLT para
dispor sobre o
pagamento de verbas
rescisórias em juízo

Bases Eleitorais
Belmonte
Sítio do Quinto
Piritiba
Santa Cruz Cabrália
Cafarnaum

Cláudio Cajado Sampaio é um advogado e político baiano,
natural de Salvador, com amplo histórico na Câmara dos
Deputados. Iniciou sua trajetória como vereador de Dias D’
Ávila, pelo PFL, entre os anos de 1989 e 1992, cargo em que
ocupou a presidência da Câmara Municipal. Em 1994,
Cajado foi eleito deputado federal pela primeira vez, e
permaneceu no Legislativo Federal até os dias atuais.
Como parlamentar, já foi Presidente da Comissão Defesa do
Consumidor; 2º Vice-Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; 1º Vice-Presidente da
Comissão Especial do PL 3722/12, sobre o Estatuto do
Desarmamento, além de Corregedor e Procurador da
Câmara dos Deputados. Exerceu os cargos de líder do DEM,
vice-líder do Governo no Congresso Nacional e vice-líder da
minoria no Congresso.

REELEITO

COVATTI FILHO
PP

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

Secretário de
Agricultura e Pecuária
do Rio Grande do Sul
(2019-2021)
Presidente da
Fundação Milton
Campos

Atuação
●
●

●

Presidente da CMADS
Ex-presidente da
Comissão de Finanças
e Tributação
Foi vice-líder do PP na
Câmara

Bases Eleitorais
Guabiju
Planalto
Frederico Westphalen
Três Passos
Itaqui

Luis Antonio Franciscatto Covatti, conhecido como Covatti
Filho, é um bacharel em Direito e produtor rural, ﬁlho do
ex-deputado federal Vilson Covatti e da ex-deputada
estadual Silvana Covatti. Iniciou sua trajetória como
parlamentar em 2014, quando recebeu cerca de 115 mil
votos para a Câmara dos Deputados. No primeiro mandato,
foi 3º Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC) e presidente da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT), sendo as duas principais comissões
permanentes da Casa.
Reeleito em 2018, foi nomeado como presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS), no último ano da legislatura. Possui
experiência na administração pública estadual, como
Secretário de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul,
durante o mandato de Eduardo Leite. Covatti Filho é autor
de projetos como o PL 10499/2018, que visa modernizar as
regras para concessão de crédito rural, o PL 3200/2015, que
fortalece o controle e agiliza o registro de novos defensivos
agrícolas, e o PL 7740/17, proposta que permite aos bancos
privados operarem com equalização de juros no crédito
rural.

REELEITO

DA VITÓRIA
PP

Espírito Santo
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual por
três mandatos
(2007-2018)

Atuação
●
●

●

Foi vice-líder do
Cidadania na Câmara
Autor do PL 1844/22, que
altera regra de
aproveitamento de
créditos na importação de
produtos
Relator da Lei 14.440/22,
que institui o Programa de
Aumento da
Produtividade da Frota
Rodoviária no País
(Renovar)

Bases Eleitorais
Colatina
Conceição da Barra
Guaçuí
Pancas
São Roque do Canaã

Josias Mário da Vitória, conhecido como Da Vitória, é um
policial militar e político, natural de Colatina, região Noroeste
do Espírito Santo. O parlamentar possui experiência no
Legislativo capixaba, tendo sido deputado estadual pelo PDT
durante três mandatos, entre 2007 e 2018. Durante os anos
na Assembleia, presidiu as Comissões de Segurança Pública
e de Educação, além de ter sido Ouvidor da Casa durante
dois anos.
Em 2018, se ﬁliou ao Cidadania e foi o terceiro parlamentar
mais votado para a Câmara dos Deputados. Foi vice-líder do
partido na Casa e sub-relator do Grupo de Trabalho sobre o
novo Código de Mineração, além de ter sido presidente do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Ligado aos temas
da Economia e da Segurança Pública, foi 2º vice-presidente
da Comissão Especial da Reforma Tributária, oriunda da PEC
45/2019 e membro titular da Comissão Especial do PL
1645/2019, sobre a Proteção Social dos Militares.

DANIEL BARBOSA
PP

Alagoas

Cargos anteriores
●

Não ocupou
cargo político
antes de ser
eleito deputado

Atuação
●

Político de centro,
sem
posicionamentos
claros

Bases eleitorais
Arapiraca
Lagoa da Canoa
Craíbas

Daniel Barbosa é ﬁlho do atual prefeito de Arapiraca-AL,
Luciano Barbosa e aliado às principais ﬁguras do PP nas
últimas eleições em Alagoas: Davi Davino e Arthur Lira.
Em sua campanha, buscou se posicionar como um
quadro técnico de centro, destacando seu apoio em
programas ligados à área de educação no governo
estadual e sua formação na área de gestão pública.
A aliança também reproduziu a lógica local no seu apoio
à candidatura de Rodrigo Cunha (União), senador que
disputa o governo do estado e um dos que mais fez uso
de verbas do orçamento secreto, controladas por Lira.
Seu pai, também foi vice-governador de Renan Filho
(2015-2020) mas rompeu com o clã dos Calheiros para
disputar a prefeitura de Arapiraca.

DELEGADO BRUNO LIMA
PP

São Paulo

Cargos Anteriores
Delegado da Polícia Civil
Deputado Estadual

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
Osasco
Indaiatuba
Sorocaba
São José dos Campos

Atuação
●

●

Atua em defesa animal,
segurança pública,
esportes e educação
Apresentou o PL 345,
que visa incluir
conteúdos de Direito
dos Animais no
programas curriculares
de escolas públicas
estaduais

Bruno Marcello de Oliveira é formado em Direito e se tornou
delegado aos 26 anos. Em 5 anos de atuação ganhou
destaque no combate aos maus-tratos e tráﬁco de animais
silvestres. Foi eleito deputado estadual em 2018 e apresentou
o Projeto de Lei 345, aprovado na ALESP, que visa incluir
conteúdos de Direito dos Animais e Proteção Animal nos
programas curriculares das escolas públicas estaduais.
Também foi autor do Programa Estadual de Combate à Fome,
garantindo o acesso à merenda no período de férias
escolares.
Além disso, atua diariamente no combate à violência
doméstica e é membro titular da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) sobre violência doméstica, que visa investigar
a violência contra a mulher e a atuação e/ou omissão dos
órgão responsáveis. Em 2022 ele foi eleito Deputado Federal,
sendo o 5º mais votado, com 461.217 votos.

DELEGADO DA CUNHA
PP

São Paulo

Cargos Anteriores
Delegado da Polícia Civil

●

Bases Eleitorais
São Paulo
Santos

Atuação
●

Atua em defesa da
segurança pública,
educação e esportes

Carlos Alberto da Cunha é delegado e possui um canal no
YouTube, utilizado para retratar a rotina da Polícia Civil de SP
no combate ao crime organizado e às facções criminosas. O
foco é produzir conteúdo cultural para incentivar jovens a
ingressar na carreira policial e se afastar do crime organizado.
Em 2020 confessou publicamente que encenou o vídeo do
ﬂagrante de um sequestro em uma comunidade da capital
paulista.
A encenação de Da Cunha ocorreu após um ﬂagrante na
comunidade de Nhocuné. Os policiais descobriram que um
homem era mantido refém no chamado tribunal do crime, na
mira de envolvidos na facção criminosa Primeiro Comando da
Capital (PCC). No entanto, após o real ﬂagrante, Da Cunha
colocou a vítima de volta no cativeiro e 'encenou' a ação
policial que havia acabado de acontecer. Em 2022 Da Cunha
foi eleito com 181.568 votos.

DELEGADO FÁBIO COSTA
PP

Alagoas

Cargos anteriores
●

Vereador, Maceió,
AL (2020-2022)

Atuação
●

●

Segurança pública e
combate à
corrupção
Concentrou votos de
eleitores
bolsonaristas

Bases eleitorais
Maceió
Rio Largo
Paripueira

Vereador mais votado de Maceió em 2020, Fábio Costa
foi delegado da polícia civil e, sempre muito presente em
manifestações, conseguiu concentrar votos da ala
bolsonarista do estado.
Na Câmara Municipal foi presidente da comissão de
Defesa do Meio Ambiente e vice das de Constituição e
Justiça e Defesa do Consumidor. O parlamentar é muito
atuante na luta contra o crime organizado e no combate
à corrupção, além de se atrelar às pautas bolsonaristas
com relação aos costumes e ao meio-ambiente.

DILCEU SPERAFICO
PP

Paraná

Cargos Anteriores
●

Deputado federal por
seis mandatos

●

Secretário-chefe da
Casa Civil do Paraná

Atuação
●

●

3º vice-presidente
e presidente da
CAPADR
Relator da Lei
12730/2012, que
prevê validade por
10 anos na licença
que habilita a
comercialização de
produtos de uso
veterinário no país

Bases Eleitorais
Pato Bragado
Toledo
Iracema do Oeste
Nova Santa Rosa
Ouro Verde do Oeste

Dilceu Speraﬁco é um empresário, ﬁlósofo, agropecuarista
e advogado, natural de Santa Rosa/RS, que possui uma
ampla experiência na política paranaense. É proprietário
de terras no Paraná e em Mato Grosso e proprietário da
Empresa Speraﬁco Alimentos, além de ter sido sócio de
um grande conglomerado empresarial pertencente a sua
família nos ramos hoteleiro e agroindustrial.
Elegeu-se deputado federal pela primeira vez em 1994,
permanecendo na Câmara por seis mandatos
consecutivos. Foi presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pasta
em que dedicou a maior parte de sua atuação. Em sua
última legislatura como parlamentar (2015-2018), se
licenciou do cargo para assumir o cargo de Chefe da Casa
Civil do Estado do Paraná.

REELEITO

DIMAS FABIANO
PP

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
dois mandatos
Vereador do
município de
Varginha

Atuação
●
●
●

Vice-líder do PP na
Câmara
Vice-presidente da
Comissão de CME
Vice-líder dos Blocos
Parlamentares
PP/PROS,
PP/PODE/PHS/PTdoB,
PP/PODE/PtdoB,
PP/AVANTE

Bases Eleitorais
Varginha
Itajubá
Campo Belo
Lambari
Três Corações

Dimas é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha
(FADIVA). Iniciou sua carreira política elegendo-se à Câmara dos
Vereadores do município de Varginha nas eleições municipais de 2000, mas
renunciou ao ser eleito, nas eleições de 2002, a deputado estadual pelo
estado de Minas Gerais. Foi reconduzido ao cargo nas eleições de 2006,
quando exerceu o papel de líder do Partido Progressista (PP) na Assembleia
Legislativa. Foi eleito à Câmara dos Deputados nas eleições de 2010 e
conquistou o 4º mandato na Casa nas eleições de 2022. Durante o
exercício parlamentar, Dimas teve seu nome vinculado a delações de
executivos da Odebrecht, além de ter se tornado alvo de um inquérito que
investiga vantagens pagas indevidamente a políticos ligados à campanha
presidencial de Aécio Neves, em 2014.
Dimas tem como principais bandeiras em seu mandato a melhoria da
Segurança Pública e o enfrentamento do crime organizado, além de dedicar
atenção às políticas de assistência ﬁnanceira aos municípios visando
promover a ampliação do acesso e melhorias em creches e escolas
públicas. Além de recentemente ter sido autor de propostas de lei
relacionadas a política de preços de Petrobras e garantia do abastecimento
de Combustíveis no País. Foi vice-presidente da Comissão de Minas e
Energia (CME) e atuou como membro titular da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e da Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO).

REELEITO

DR. LUIZINHO
PP

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

●

Secretário
municipal de
saúde de Nova
Iguaçu
(2013-2015)
Secretário
estadual de
Saúde
(2016-2018)

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão Externa
de Enfrentamento
à Covid-19
(2020-2021)
Presidente da
Comissão de
Seguridade Social
e Família (CSSF)
(2021-2022)
Vice-líder do PP
(2022)

Bases eleitorais
Nova Iguaçu
Itaperuna
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Magé

O médico Luiz Antônio Teixeira Jr. foi secretário municipal
de saúde de Nova Iguaçu (2013-2015), sua cidade natal, e
secretário de Estado de Saúde do Rio (2016-2018). Foi
eleito deputado federal em 2018 já com grande inﬂuência
entre seus pares do centrão. Atualmente, preside o
diretório estadual de seu partido no Rio de Janeiro.
Dr. Luizinho presidiu a Comissão Externa de Enfrentamento
à Covid-19, uma das únicas a funcionar em 2020, e em
2021 foi escolhido presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF). Chegou a ter seu nome cotado
para assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia.
Também é titular das Comissões do Esporte, e Turismo e
atual vice-líder do PP. Participante das frentes
parlamentares da Medicina e da Evangélica, o deputado é
referência no assunto saúde, com projetos que defendem a
digitalização dos prontuários e a não-existência de preços
diferenciados de acordo com a faixa etária nos planos de
saúde.

REELEITO

DR. LUIZ OVANDO
PP

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
●

Presidente da
Sociedade Brasileira de
Cardiologia no MS

●

Fundador da Sociedade
Brasileira de Clínica
Médica no MS

●

Membro da 3ª Igreja
Batista de MS

●

Atuação
●

Titular das comissões de
Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento Rural;
do Esporte; e de
Seguridade Social e
Família

Bases Eleitorais
Campo Grande
Corumbá

Luiz Alberto Ovando, é natural de Corumbá, mas cresceu e
se estabeleceu no município de Campo Grande. É formado
em Medicina pela Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul e trabalhou como professor na UFMS de 1980 a
1996. Em 1996, ﬁliou-se ao PPS, concorrendo pela primeira
vez ao cargo de vereador por Campo Grande dois anos
depois. Foi ﬁliado também ao PSC e em 2018, já no PSL,
foi eleito Deputado Federal.
Na câmara atuou nas seguintes comissões: Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural - CAPADR; Comissão do Esporte - CESPO; e
Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF.

REELEITO

EDUARDO DA FONTE
PP

Pernambuco

Cargos Anteriores
Vereador do
município do
Recife
Secretário de
Educação do
estado de
Pernambuco

●

●

Atuação
●

●

●

●

Foi 2º
vice-presidente
da Mesa Diretora
da Câmara
Presidiu a
Comissão de
Minas e Energia
(CME)
Foi vice-líder e
líder do PP na
Câmara
Foi líder de dois
blocos
parlamentares

Bases Eleitorais
Calçado
Manari
Tupanatinga
Ibimirim
Itaíba

Da Fonte é um empresário do ramo de comercialização
de automóveis ﬁliado ao Progressistas desde 2003. Foi
eleito pela primeira vez nas eleições de 2006 para a
Câmara dos Deputados e já foi reconduzido quatro vezes
ao cargo.
Serviu como segundo vice-presidente da Casa no biênio
2010-2012. Foi também vice-líder e líder do PP na Casa,
bem como líder de dois blocos parlamentares (Bloco
PP/PTB/PSC/PHS; Bloco PP, PROS). Na Casa, o
parlamentar presidiu a Comissão de Minas e Energia
(CME) e participou, enquanto membro titular, da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN), da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado (CSPCCO), da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (CCTCI), da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC) e do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.

EVAIR DE MELO
PP

Espírito Santo
Cargos Anteriores
Secretário de
Agricultura e de
Meio Ambiente de
Venda Nova do
Imigrante
(2000-2008)
Presidente do
Conselho Nacional
dos Sistemas
Estaduais de
Pesquisa
Agropecuária
(2011-2013)

●

●

Atuação
●

●

Membro titular da
Comissão de
Agricultura
(CAPADR)
(2019-2022)
Titular da
Comissão de
Meio Ambiente
(2022)

Bases Eleitorais
Afonso Cláudio
Alegre
Castelo
Venda Nova do
Imigrante
Mimoso do Sul

Evair de Melo é técnico em agronomia, ﬁlho de
agricultores do interior do Espírito Santo. Foi secretário de
Agricultura e de Meio Ambiente de Venda Nova do
Imigrante (2000-2008). Após perder a disputa pela
prefeitura do município, se tornou presidente do Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper) (2009-2014) e do Conselho Nacional dos
Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Consepa)
(2011-2013).
Com atuação focada na defesa do agro, Evair foi membro
titular
da
Comissão
de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados entre 2019 e 2022 onde apresentou projetos
voltados à defesa do setor cafeeiro e da aprovação do uso
de agrotóxicos. O deputado também integrou a Comissão
de Meio Ambiente (2022) representando interesses do
governo de Jair Bolsonaro na pauta ambiental.

REELEITO

FAUSTO PINATO
PP

São Paulo

Atuação
●
●
●

●

●

Presidiu a CAPADR
Foi vice-líder do PRB e
do PP
Titular do Grupo de
Trabalho sobre a
Implantação do 5G no
Brasil
Membros da Frentes
Parlamentares (FP)
Brasil-China, dos BRICS
e da FP em Defesa da
Indústria Brasileira de
Bebidas
Foi o primeiro relator do
processo de cassação
do ex-presidente da
Câmara, Eduardo Cunha

Bases Eleitorais
Fernandópolis
Pindamonhangaba
Votuporanga
Presidente Venceslau
Paranapuã
Floreal

Fausto Pinato é um advogado e político brasileiro, natural de
Fernandópolis, na região noroeste de São Paulo. Aos 21 anos,
foi aprovado no exame da OAB, atuando com ênfase nas
esferas criminal, eleitoral e administrativa. Evangélico, Pinato
foi músico na Congregação Cristã no Brasil, e seu primeiro
cargo público foi como deputado federal, eleito em 2014 com
22 mil votos. No pleito, Pinato foi um dos parlamentares
beneﬁciados com a expressiva votação do deputado Celso
Russomanno. Na primeira legislatura, foi 2º vice-presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e sua atuação como
parlamentar lhe rendeu a reeleição, em 2018, com mais de 118
mil votos.
No segundo mandato, foi presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, além de ter sido membro das comissões de Finanças e
Tributação e, posteriormente, de Constituição, Justiça e
Cidadania. É membro da Comissão Especial sobre Subsídios
Tributários e Creditícios, e é autor do PL 1259/2022, que
prevê direito de advogado declarar autenticidade de
documentos em autos, e da PEC 142/2015, conhecida como
PEC dos Lotéricos, da PEC dos Lotéricos, que disciplina as
permissões de serviço público por prazo indeterminado
ﬁrmadas antes da vigência da Constituição de 1988.

REELEITO

FERNANDO MONTEIRO
PP

Pernambuco

Cargos Anteriores
Empresário

●

Atuação
●
●

Líder do PSB e
vice-líder do DEM
Líder do Bloco
Parlamentar
PSB/PTB/PCdoB

Bases Eleitorais
Santa Filomena
Ipubi
Afrânio
Dormentes
Primavera

Fernando declara ter formação de nível superior completa,
atuando proﬁssionalmente no ramo empresarial. Foi eleito
à Câmara como suplente nas eleições de 2013, assumindo
o cargo mediante o licenciamento do colega Felipe
Carreras, indicado para a Secretaria de Turismo, Esporte e
Lazer do estado de Pernambuco.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder de seu partido e dos
Blocos PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN e PP/PTB/PSC/PHS.
Monteiro presidiu a Comissão Especial da PEC 032/20 Reforma Administrativa e participou como titular da
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), Comissão do
Esporte (CESPO) e da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

GERLEN DINIZ
PP

Acre

Cargos Anteriores
●

Deputado Distrital
(2015-2018 e 2019-2022)

Bases Eleitorais
Sena Madureira

Natural de Sena Madureira, Gerlen foi deputado distrital por
dois mandatos. De 2015 a 2018 e de 2019 até o momento.
Possui uma atuação regular na Assembleia Legislativa do
Acre. É ﬁliado ao PP desde 2014.
Atuação
● O parlamentar não
possui atuações
marcantes.

Na Assembleia Legislativa do Acre foi vice-presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças em 2019. No mesmo ano,
também esteve na cadeira de vice na Comissão de
Segurança Pública e Combate à Violência e Narcotráﬁco. Em
2020, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação da casa.

JOÃO LEÃO
PP

Bahia

Cargos Anteriores
Prefeito de Lauro de
Freitas

●

●

Secretário de
Infraestrutura do
Governo da Bahia

●

Secretário da Casa
Civil de Salvador

Atuação
●

●

Foi presidente da
comissão especial
do Fundo Nacional
de Desenvolvimento
do Semi-Árido
2º vice-presidente
da Comissão de
Desenvolvimento
Urbano e Interior

Bases Eleitorais
Lauro de Freitas
Barra
Jaguaquara
Nova Fátima
Rio Real

João Felipe de Souza Leão é um empresário e político
pernambucano, vice-governador licenciado da Bahia e
ex-secretário de Planejamento do estado. Leão foi prefeito
de Lauro de Freitas, entre 1989 a 1992, e deputado federal
por cinco mandatos. De uma família tradicional na política
brasileira, a família Souza Leão, o parlamentar atuou como
secretário de Infraestrutura do Governo da Bahia, de agosto
de 2009 a março de 2010, e como secretário da Casa Civil
do município de Salvador, na Bahia, de fevereiro de 2011 a
março de 2012.
Em sua experiência na Câmara dos Deputados, foi
presidente da comissão especial do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Semi-Árido, e 2º vice-presidente da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

REELEITO

JOSÉ NELTO
PP

Goiás

Cargos Anteriores
●
●
●

Vereador de Goiânia por
três mandatos
Deputado estadual por
cinco mandatos
Secretário para Assuntos
Comunitários de Goiânia

Atuação
●

●
●

Autor da proposta prevê
transporte coletivo
gratuito a inscrito em
prova do Enem (PL
2101/22), e do PL que
prevê multa para quebra
de sigilo em processos de
adoção
Líder do Podemos na
Câmara
2º vice-presidente da
Comissão de
Desenvolvimento Urbano

Bases Eleitorais
São Luiz do Norte
Catalão
Goiânia
Barro Alto
Campos Belos

José Nelto é um advogado e político, natural de Tiros/MG,
que desenvolveu sua carreira política em Goiânia. Na
juventude, Nelto compôs o MDB Jovem, e foi um dos
primeiros ﬁliados ao PMDB de Goiás. Em 1982, foi eleito
vereador da capital, sendo reeleito em 1989 e 1992. Durante
o segundo mandato, foi presidente do Legislativo municipal.
Em sua terceira legislatura, o parlamentar foi eleito deputado
estadual, no ano de 1995, ocupando o cargo de 1º secretário
da Mesa Diretora. Reeleito por mais três mandatos, Nelto
atuou na Assembleia Legislativo entre 1995 e 2010, tendo
sido líder do MDB na Casa.
Atuou como Secretário para Assuntos Comunitários na
Prefeitura Municipal de Goiânia, entre 2011 e 2012, e dois
anos depois, Nelto voltou ao Legislativo estadual para cumprir
seu quinto mandato. Em 2018, ﬁliou-se ao Podemos e foi
eleito deputado federal, liderando o partido na Câmara entre
2019 e 2020. O parlamentar também foi eleito 2º
vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano
(CDU), além de ter sido relator da MP 1058/2021, que recriou
o Ministério do Trabalho e Previdência.

JULIO ARCOVERDE
PP

Piauí

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual, PI
(2015-2022)

Atuação
●

Relator da comissão de
Constituição e Justiça e
presidente da comissão
de Defesa do Consumidor
e Meio Ambiente e
Acompanhamento dos
Fenômenos da Natureza
na ALEPI

Bases Eleitorais
Miguel Leão
Elesbão Veloso
Santo Antônio de Lisboa
São Félix do Piauí
Santa Filomena

Empresário, advogado, formado pela Universidade Gama
Filho no Rio de Janeiro. Foi diretor-presidente do Detran
Piauí, presidente da Agespisa (Águas e Esgotos do Piauí),
presidente do Denatran, presidente do River Esporte
Clube e é o atual presidente estadual do Partido
Progressista no estado. Iniciou sua trajetória política em
2014, quando foi eleito deputado estadual. Em 2018
garantiu a reeleição. E agora, conquista uma vaga na
Câmara dos Deputados com o apoio de Ciro Nogueira,
atual ministro da Casa-civil de Bolsonaro.
Julio foi relator da comissão de Constituição e Justiça e
presidiu a comissão de Defesa do Consumidor e Meio
Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da
Natureza na ALEPI.

REELEITO

JULIO LOPES
PP

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

Secretário estadual
de Transportes, Rio
de Janeiro
(2007-2011)

Atuação
●

Titular da
comissão de
Desenvolvimento
Econômico
(2021-2022)

Bases eleitorais
Italva
Duas Barras
Vassouras
Trajano de Moraes
Carapebu

Empresário, formado em Administração de Empresas, foi
Secretário de Estado de Transportes, no Rio de Janeiro,
de 2011 a 2014, oportunidade em que criou o Bilhete
Único.
Relatou em 2006 a Lei 11.445/2007 que estabeleceu o
Marco Geral do Saneamento no Brasil. Foi o idealizador e
relator da lei que criou a Identiﬁcação Civil Nacional,
norma que deu origem ao Documento Nacional de
Identidade (DNI). Autor da Lei 13.775/18, que regulamentou
a emissão de duplicata sob a forma escritural, para
circulação como efeito comercial, mediante o lançamento
em sistema eletrônico. Em seu último mandato foi membro
da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo e da Frente
Parlamentar Mista do Empreendedorismo. Além disso, foi
Vice-Presidente da Câmara Temática do BIM e, também,
Vice-Presidente da Câmara Temática de Portos da
FRENLOGI.

REELEITO

LÁZARO BOTELHO
PP

Tocantins

Cargos Anteriores
Secretário da Fazenda
de Araguaína
Secretário de Governo
de Araguaína
Presidente do PP no
Tocantins

●
●
●

Atuação
●
●

●

Presidente da CAPADR
(2015-2016)
3º vice-presidente das
Comissões Especiais da
Reforma Política e da
PEC 77/03, que alterava
o sistema eleitoral
2º vice-presidente da
Comissão de Viação e
Transportes

Bases Eleitorais
Itaguatins
Araguaína
Arapoema

Lázaro Botelho é um empresário e pecuarista maranhense,
que atuou no ramo de laboratórios de análises clínicas. Em
Araguaína, Lázaro fundou o Lions Club, organização de
serviços comunitários, e foi Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica, no Tocantins, entre os anos de 1995 e 2001. À
frente da Maçonaria, o político foi ampliando sua atuação no
município, por meio da direção do Sindicato Rural e da
participação de Conselhos voltados à ação social e à
juventude. Botelho foi secretário da Fazenda de Araguaína
entre 2001 e 2005, e por cerca de um ano e meio, foi
Secretário Municipal de Governo.
Eleito para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em
2006, o parlamentar cumpriu três mandatos inteiramente
como titular e, em julho de 2022, assumiu sua quarta
legislatura, após ter ﬁcado com a suplência. Em toda sua
atuação na Câmara, se destacam os cargos de presidente da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), entre 2015 e 2016, e 3º
vice-presidente das Comissões Especiais da Reforma Política
e da PEC 77/03, que alteravam o sistema eleitoral.

LULA DA FONTE
PP

Pernambuco

Cargos Anteriores

Estudante de
Direito

●

Atuação
●

●

●

●

Presidente do PP
Jovem e do PP no
Recife
Vice-Presidente
PP de
Pernambuco
Atua em defesa
da Agricultura
Familiar e da
Segurança
Alimentar e
Nutricional
Atua em defesa
dos Direitos dos
Animais

Bases Eleitorais
Recife

Lula da Fonte está concluindo o curso de Direito e é o
Deputado Federal eleito mais jovem do Nordeste. Filho do
Deputado Federal reeleito Eduardo da Fonte e neto do
ex-governador de Pernambuco, Carlos Wilson Campos,
Lula ganhou destaque durante as eleições de 2022, sendo
eleito com 94.122 votos. Foi Presidente do PP Jovem e
Presidente do PP no Recife, exercendo atualmente o
cargo de Vice-Presidente Estadual.
Entre as pautas defendidas, estão o fortalecimento da
agricultura familiar, com a ampliação do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o trabalho pela educação,
tendo contribuindo para o projeto de lei 2365 através do
seu pai, que institui a obrigação no oferecimento de duas
merendas por turno nas escolas públicas. Lula também
atua na defesa da causa animal, apresentando o PL 2564,
que proíbe os testes de cosméticos em animais.

MARCELO QUEIROZ
PP

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereador, Rio de Janeiro,
RJ (2012-2015)
Deputado estadual
(2018)
Secretário municipal de
Meio Ambiente
(2019-20)
Secretário estadual de
Agricultura (2020)

Atuação
●

Atua em defesa da causa
dos transplantes de
órgãos e proteção dos
animais

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Barra Mansa

Advogado, iniciou sua trajetória política ao ser eleito vereador
pelo Rio de Janeiro no ano de 2012. Exerceu o cargo de
secretário municipal de Administração (2015-2016). Em 2014,
foi eleito deputado estadual suplente, assumindo mandato
apenas no ﬁnal da legislatura, em julho de 2018. Foi
secretário municipal Meio-ambiente (2019-20) e estadual de
Agricultura (2020)
O parlamentar teve que se submeter a um transplante de rim
em 2016. Após sua recuperação, fundou o Instituto Grupo de
Apoio ao Transplante de Órgãos (GATO), bandeira que
defende até hoje, assim como a defesa dos animais.

REELEITO

MARIO NEGROMONTE JR
PP

Bahia

Cargos Anteriores
Assessor Jurídico da
Secretaria de
Economia, Emprego e
Renda
Assessor da
Secretaria de
Desenvolvimento
Urbano, Habitação e
Meio Ambiente
Assessor Especial da
Secretaria de
Infraestrutura do
Estado da Bahia

●

●

●

Atuação
●

●

●

Relator na Comissão
Especial da PEC
159/07, sobre
destinação de
recursos da CIDE
Presidente da
Comissão Especial da
PEC 32/2021
1º vice-presidente da
Comissão de Finanças
e Tributação

Bases Eleitorais
Jeremoabo
Paulo Afonso
Santana
Una
Glória

Mário Negromonte Júnior é um servidor público e político
baiano, natural de Paulo Afonso, ﬁlho do ex-deputado
federal, Mário Negromonte. Iniciou sua trajetória como
estagiário na Defensoria Pública do Estado da Bahia.
O parlamentar já exerceu uma série de cargos de indicação
em Salvador, como Assessor Jurídico da Secretaria de
Economia, Emprego e Renda e Assessor da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, além
de ter sido Assessor Especial da Secretaria de Infraestrutura
do Estado.
Eleito para a Câmara dos Deputados em 2014, Mário já foi
presidente da Comissão Especial da PEC 32/2021,
transformada na Emenda Constitucional 122/22, que elevou
para setenta anos a idade máxima para a escolha e
nomeação de membros dos Tribunais, além de 1º
vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação.

REELEITO

MARX BELTRÃO
PP

Alagoas

Cargos anteriores
●

●

Prefeito de
Coruripe
(2004-2012)
Ministro do
Turismo (out/2016
- abr/2018)

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PSD
(2019)
Vice-líder do bloco
PL, PP, PSD,
SOLIDARIEDADE,
AVANTE (2020)
2º vice-presidente
da CSSF (2019-2021)

Bases eleitorais
Coruripe
Maceió
São Miguel dos
Campos
Palmeira dos Índios
Delmiro Gouveia

Marx Beltrão é um advogado e político alagoano.
Membro de uma família de donos de terras, foi prefeito
de Coruripe-AL por dois mandatos (2004-2012)
sucedendo o seu tio Joaquim Beltrão (ex-deputado
federal pelo MDB). Em 2014 foi eleito deputado federal
pelo MDB. Em outubro de 2016, foi nomeado Ministro do
Turismo pelo governo de Michel Temer.
Quando ministro, defendeu a abertura total das
empresas aéreas ao capital estrangeiro através do
programa Brasil Mais Turismo. Foi relator da Lei
14.341/22, que regulamenta o funcionamento das
associações de municípios. Em 2019 foi escolhido relator
da Comissão Especial que analisa o afundamento do solo
em Maceió. O deputado possui bastante relação com
matérias ligadas ao setor de turismo, defesa dos direitos
dos animais, combate a cibercrimes e direitos do
consumidor no sistema ﬁnanceiro.

MAURICIO NEVES
PP

São Paulo

Cargos Anteriores
Empresário, fundador do
movimento para apoiar
empreendedores

●

Atuação
●

Vice-Presidente Estadual
do PP em São Paulo

●

Tem como principais
bandeiras o
municipalismo, o
empreendedorismo e a
defesa da agricultura
brasileira

Bases Eleitorais
São Paulo
São Caetano do Sul
Bom Sucesso de Itararé
São Sebastião
Nova Castilho

Manoel Mauricio Silva Neves é formado em Administração de
Empresas e vice-presidente do PP em São Paulo. Natural de
São Caetano do Sul, o novo parlamentar é fundador do
Movimento Acredite Sempre, que tem o objetivo de difundir
as ideias e propostas para melhorar o ambiente de negócios
no país.
Em seu mandato na Câmara dos Deputados, Manoel irá
trabalhar em políticas públicas para reduzir a carga tributária e
ampliar o crédito para os empreendedores. Além disso,
também defende o aumento de recursos destinados aos
municípios e a execução de políticas para valorização da
agricultura e da produção de biocombustíveis.

MERSINHO LUCENA
PP

Paraíba

Cargos Anteriores
●

Vice-prefeito de
Cabedelo

Atuação
●

Tem como principais
bandeiras o
desenvolvimento
regional, a eﬁciência e
digitalização do setor
público, e a defesa de
políticas de
transferência de renda

Bases Eleitorais
João Pessoa
Cabedelo
Santa Rita
Pombal
Conde

Emerson Lucena, conhecido como Mersinho Lucena, é um
empresário, empreendedor e político paraibano, natural de
João Pessoa. O parlamentar é ﬁlho do ex-governador da
Paraíba e atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.
Emerson disputou seu primeiro cargo eletivo em 2020,
quando concorreu como vice-prefeito de Cabedelo, na
chapa vitoriosa de Victor Hugo. Se licenciou do cargo para
concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022,
sendo o quarto candidato mais votado no pleito, com quase
115 mil votos.
Em seu mandato, Lucena buscará atuar em para reduzir a
desigualdade regional, a partir da criação de pólos de
desenvolvimento em parceria com os setores público,
privado e universidades. O parlamentar também defende a
implementação de um programa permanente de
transferência de renda e a transformação digital na gestão
pública.

NETO CARLETTO
PP

Bahia

Cargos Anteriores
O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo eletivo
anteriormente

●

Atuação
●

●

Presidente da
juventude do PP na
Bahia
Presidente da
Juventude
Progressista do Brasil

Bases Eleitorais
Eunápolis
Aporá
Itapebi
Mucuri
Igaporã
Itamaraju

Orlando Sulz de Almeida Neto, conhecido como Neto
Carletto é um advogado e liderança política, natural de
Itamaraju. O jovem parlamentar é sobrinho do deputado
Ronaldo Carletto e, antes de ocupar uma vaga na Câmara
dos Deputados, foi presidente da juventude do PP na Bahia
e presidente da Juventude Progressista do Brasil.
Em sua primeira candidatura à Câmara dos Deputados,
obteve mais de 164 mil votos, sendo o quinto deputado mais
bem votado na Bahia.

REELEITO

PEDRO LUPION
PP

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado do
Paraná por dois
mandatos

●

Atuação
●

●

Vice-líder do
governo no
Congresso
Nacional
Vice-líder do PP
na Câmara

Bases Eleitorais
Figueira
Juranda
Conselheiro Mairinck
Barra do Jacaré
Santo Antônio da Platina

Pedro possui formação em comunicação social publicidade e propaganda pela Unibrasil e mestrado em
ação política, fortalecimento institucional e participação
cidadã no Estado de direito pelas Universidades Rey Juan
Carlos/Francisco de Vitoria, na Espanha. Atua como
agropecuarista. Elegeu-se deputado estadual nas eleições
de 2010, cargo ao qual foi reconduzido no pleito seguinte.
Conquistou uma cadeira na Câmara nas eleições de 2018.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder do governo no
Congresso Nacional e vice-líder do PP. Participou,
enquanto membro titular, da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) e da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR).

REELEITO

PEDRO WESTPHALEN
PP

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

●

Vice-presidente da
Confederação Nacional
de Saúde
Vice-presidente da
Federação dos
Hospitais do Rio
Grande do Sul
Deputado estadual por
quatro mandatos

Atuação
●

●
●

Relator da Lei 14124/2021,
que dispôs sobre as
medidas excepcionais
relativas à aquisição de
vacinas, insumos, bens e
serviços de logística
destinados à vacinação
contra a covid-19
1º Vice-Presidente da
CSSF
Presidente da Comissão
Especial da PEC 391/17,
sobre o Fundo de
Participação dos
Municípios

Bases Eleitorais
Cruz Alta
Taquari
Tupanciretã
Santana
Panambi

Pedro Bandarra Westphalen é um médico natural de Cruz
Alta, região do Alto Jacuí, que atuou como diretor-geral do
Hospital Santa Lúcia, em sua cidade natal. Pedro compôs a
fundação do hospital e integrou gestões de entidades
ligadas à saúde e aos hospitais, como vice-presidente da
Confederação Nacional de Saúde e da Federação dos
Hospitais do Rio Grande do Sul.
O parlamentar iniciou sua carreira política como deputado
estadual em 2002. Em seu primeiro mandato, foi presidente
da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, além de ter criado
a Frente Parlamentar da Saúde. Foi reeleito para a
Assembleia Legislativa por mais três legislaturas, onde foi 1º
secretário e presidente da Mesa Diretora.
Em 2018, foi eleito para seu primeiro mandato como
deputado federal. Exerceu o cargo de 1º Vice-Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família e a presidência da
Comissão Especial da PEC 391/17, sobre o Fundo de
Participação dos Municípios.

REELEITO

PINHEIRINHO
PP

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Prefeito do
município de Ibirité

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Seguridade Social e
Família (CSSF)

Bases Eleitorais
Gonzaga
Rio Casca
Nacip Raydan
Piedade de Ponte Nova
Itaipé

Antônio Pinheirinho Neto é formado em direito pela
Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC). Iniciou
sua carreira na política elegendo-se prefeito do município
de Ibirité nas eleições municipais de 2012. O político tinha,
à data do pleito, 21 anos de idade. Ao término do mandato,
elegeu-se, em 2018, para a Câmara dos Deputados e foi
reconduzido ao cargo em 2022.
No exercício do mandato, o parlamentar foi vice-líder de
Blocos Parlamentares, presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF) e participou, na
atribuição de membro titular, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

RICARDO BARROS
PP

Paraná

Cargos Anteriores
Prefeito do
município de
Maringá

●

Bases Eleitorais
Quinta do Sol
Fênix
Bom Sucesso
Nova Aliança do Ivaí
Roncador

Atuação
●

●

●

Líder do governo
no Congresso
Nacional
Vice-presidente
do Diretório
Nacional do PP
Um dos principais
articuladores do
governo
Bolsonaro no
Congresso
Nacional

Barros possui formação em Engenharia Civil pela
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Políticas
Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Elegeu-se prefeito do município de Maringá em
1988. A partir das eleições de 1994, conquistou sete
mandatos na Câmara dos Deputados, atuando como um
dos principais articuladores do governo Bolsonaro na
Casa.
Na Casa, o parlamentar foi líder do governo no Congresso
Nacional e na Câmara dos Deputados e primeiro
vice-presidente do Diretório Nacional do PP. Participou,
enquanto membro titular, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC) e da Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF).

SOCORRO NERI
PP

Acre

Cargos Anteriores
●
●
●

Docente da UFAC
Vice-prefeita em 2016
Prefeita em 2018.

Bases Eleitorais
Tarauacá

Natural do Seringal São Luís, local que ﬁca às margens do Rio
Tarauacá, Socorro é pedagoga e doutora em Educação. Foi
docente, vice-reitora e pró-reitora.
Atuação
● Não possui atuação fora
do poder executivo
estadual e municipal.

A parlamentar foi secretária municipal de Assistência Social.
Foi prefeita de Rio Branco. E após, atuou como secretária
estadual de Educação. Em 2022, Neri buscou a reeleição
para a prefeitura de Rio Branco/AC mas não obteve êxito.
Entre 2005 e 2012 esteve nos seguintes partidos: PPS, PSDB
e PSB.

THIAGO DE JOALDO
PP

Sergipe
Cargos Anteriores
●

Secretário de
Educação de
Itabaianinha

Atuação
●

Possui uma atuação
voltada à assistência
social e ao
desenvolvimento da
educação

Bases Eleitorais
Itabaianinha
Nossa Senhora de Lourdes
Arauá
Tobias Barreto
Riachão do Dantas

José Thiago Alves de Carvalho, conhecido como Thiago de
Joaldo, é um advogado natural de São Paulo, que provém
de uma família com tradição na política de Sergipe. Thiago é
ﬁlho do ex-prefeito de Itabaianinha, Joaldo da Laranjeira, e
irmão do atual chefe do Executivo municipal, Danilo de
Joaldo. O novo parlamentar é ligado ao tema da Educação,
tendo sido secretário de Educação da cidade governada por
seu irmão.
Thiago foi eleito com mais de 45 mil votos, distribuídos,
principalmente, nas regiões Sul e Centro-Sul do Estado e,
em especial, no município de Itabaianinha, onde foi o
parlamentar mais bem votado. Na Câmara dos Deputados,
tem como uma de suas principais propostas, a de conceder
a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita
aos beneﬁciários do Auxílio Brasil.

TIÃO MEDEIROS
PP

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado do
Paraná por dois
mandatos
Chefe de gabinete
da Casa Civil do
estado do Paraná
Chefe da
Superintendência
dos Portos de
Paranaguá e
Antonina (APPA)

●

●

●

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Obras Públicas,
Transportes e
Comunicação da
Assembleia
Legislativa do
Paraná

Bases Eleitorais
São Carlos do Ivaí
Tamboara
Santa Isabel do Ivaí
Tapejara
Paranavaí

Medeiros formou-se em direito e atuou como assessor da
Assembleia Legislativa do Paraná. Tornou-se chefe de
gabinete da Casa Civil do Paraná e cheﬁou a
Superintendência dos Portos de Paranaguá e Antonina
(APPA).
Nas eleições de 2014, Medeiros disputou uma vaga na
Assembleia Legislativa do estado e foi eleito deputado
estadual, cargo ao qual foi reconduzido no pleito seguinte.
Na casa, foi presidente da Comissão de Obras Públicas,
Transportes e Comunicação e membro titular da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).

REELEITO

VICENTINHO JR.
PP

Tocantins

Cargos Anteriores
Sócio-administrador da
Estradero Comércio de
Combustíveis e
Construtora

●

Atuação
●

Membro titular da CCJC

●

Relator da Comissão
Especial da PEC 397/17,
sobre convalidação de
atos administrativos do
Tocantins

Bases Eleitorais
São Félix do Tocantins
Itapiratins
Santa Rosa do Tocantins
Itaguatins
Ananás

Vicentinho Júnior é um empresário e político natural de
Goiânia, ﬁlho do ex-senador Vicentinho Alves. Disputou seu
primeiro cargo público em 2014, como candidato a deputado
federal pelo PSB. Eleito parlamentar, Vicentinho deixou o
partido para se ﬁliar ao então PR - atual Partido Liberal. Em
seu primeiro mandato como deputado federal, foi o 1º
vice-presidente da Comissão Especial (CE) sobre a Lei
Orgânica de Segurança Pública, cargo que também ocupou
na CE do PLP 519/2018, sobre a Lei de Seguros Privados.
Reeleito em 2018, o parlamentar foi relator da Comissão
Especial da PEC 397/17, sobre convalidação de atos
administrativos do Tocantins e membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). É autor do PL
193/22, projeto que repassa dinheiro de fundos
constitucionais para combater desastres naturais, e do PL
2070/22, que proíbe o exercício da atividade e determina a
suspensão do registro proﬁssional do médico-residente que
cometer ilícito previsto na Lei dos Crimes Hediondos.

ZEZINHO BARBARY
PP

Acre

Cargos Anteriores
●
●

Comerciante
Vereador de Porto
Walter/AC em 1992 e
1996.

Bases Eleitorais
Marechal Thaumaturgo
Porto Walter

Comerciante, Zezinho nasceu em Porto Walter/AC. Foi eleito
prefeito da sua cidade natal em 2016. Na época, era ﬁliado ao
PMDB. Em 1992 e 1996 foi eleito vereador de Porto
Walter/AC.
Atuação
● Considerado melhor
prefeito de Porto
Walter/AC

MDB

REELEITO

ACÁCIO FAVACHO
MDB

Amapá

Cargos Anteriores
Vereador de Macapá
por três mandatos

●

Atuação
●

●

●

Relator da PEC
32/21 na Comissão
Especial
1º vice-presidente
da Comissão de
Defesa do
Consumidor
Secretário de
Comunicação Social
da Câmara dos
Deputados

Bases Eleitorais
Santana
Cutias
Porto Grande
Macapá
Vitória do Jari

Acácio Favacho é um bacharel em direito, natural de
Macapá, que iniciou sua trajetória política como vereador de
sua cidade natal em 2008, sendo o candidato mais bem
votado no pleito. O parlamentar se reelegeu nas duas
eleições seguintes, em 2012 e 2016, permanecendo no
Legislativo municipal até 2018. Naquele ano, concorreu a
uma vaga na Câmara dos Deputados e, com mais de 19 mil
votos, foi o segundo mais bem votado do estado.
Como parlamentar, ocupou o cargo de 1º vice-presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor no primeiro biênio, e
foi titular das Comissões de Viação e Transportes e de
Minas e Energia. Acácio também foi vice-presidente da
Comissão Especial da PEC 39/2021, que cria ﬁltro de
relevância para recursos especiais ao Superior Tribunal de
Justiça, além de relator, na Comissão Especial, da PEC
32/2021, transformada na Emenda Constitucional 122/22,
que elevou para setenta anos a idade máxima para a
escolha e nomeação de membros dos Tribunais.

ALBERTO MOURÃO
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Advogado
Vereador de Praia
Grande
Prefeito de Praia Grande

●
●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
Praia Grande

Atuação
●

Atua em prol da
economia regional da
Baixada Santista

Alberto Pereira Mourão ﬁliou-se ao PMDB em 1981 e iniciou
sua carreira política nas eleições de 1982 como candidato a
vereador de Praia Grande. Em 1987, desligou-se do PMDB e
no ano seguinte ﬁliou-se ao PL, legenda pela qual foi eleito
vice-prefeito de Praia Grande. Em 1991, pelo PL, concorreu no
ano seguinte pela primeira vez à Prefeitura de Praia Grande e
foi eleito. Entre 1997 e 1999 presidiu o PMDB de Praia Grande,
legenda pela qual foi eleito deputado federal em 1998 com
122.734 votos. Foi reeleito prefeito de Praia Grande em 2004,
novamente com votação correspondente a cerca de 70% do
total válido.
Em 2008, teve seu nome citado em uma investigação da
Polícia Federal denominada Operação Santa Tereza. Com
autorização da Justiça, foram interceptados diálogos entre
Alberto Mourão e integrantes do esquema nos quais o
prefeito de Praia Grande autorizava o desvio de 2% da verba
de um ﬁnanciamento de R$130 milhões do BNDES. Nas
eleições de 2010, candidatou-se novamente à Câmara dos
Deputados e obteve 104.433 votos, suﬁcientes apenas para o
posto de quinto suplente da coligação. Ainda assim, assumiu
o mandato parlamentar em 14 de fevereiro de 2011. E, no ano
seguinte, concorreu novamente ao cargo de prefeito de Praia
Grande, para o qual foi eleito, tendo deixado o Legislativo
para assumir então seu quarto mandato naquela prefeitura.
Em 2022 foi eleito Deputado Federal com 114.234 votos.

REELEITO

ALCEU MOREIRA
MDB

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●
●

Vereador de Osório
Vice-prefeito e prefeito
de Osório
Deputado estadual por
dois mandatos

Atuação
●
●

●

1º Vice-Presidente da
CCJC
Autor do PL 4392/20,
que atribui à Antaq
competência para atuar
na regulação
econômica dos
serviços de praticagem
Autor da Lei 13860/19,
que dispõe sobre a
elaboração e
comercialização de
queijos artesanais

Bases Eleitorais
Segredo
Monte Belo do Sul
Terra de Areia
Osório
Maquiné
Santo Antônio da Patrulha

Alceu Moreira é um comerciante e político gaúcho, natural
de Osório, que possui quase quarenta anos de atuação na
política estadual. Moreira foi vereador de sua cidade natal,
entre os anos de 1983 e 1988, além de ter exercido o cargo
de vice-prefeito (1993-1996) e prefeito por dois mandatos
(1997-2004). Em sua segunda legislatura à frente de Osório,
o parlamentar foi eleito deputado estadual, cargo que
exerceu por dois mandatos.
Alceu foi eleito para a Câmara dos Deputados pela primeira
vez em 2010. Ao longo de sua trajetória, atuou como 1º
Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, presidente da CPI sobre o FUNAI e o INCRA, e
relator da comissão especial da PEC 491/10, que proíbe
impostos sobre insumos.

ANDREIA SIQUEIRA
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●

Secretária de
Assistência Social de
Tucuruí

Bases Eleitorais
Tucuruí
Breu Branco
Baião
Jacundá

Atuação
●

Sua atuação é voltada
para a área da Assistência
Social, desenvolvendo
projetos para atender
mulheres em situação de
vulnerabilidade social e
em defesa da causa
animal

Andreia Brito Gonçalves Siqueira é uma empresária natural
de Tucuruí, casada com o atual prefeito do município,
Alexandre Siqueira. Primeira-dama de Tucuruí, atuou como
secretária de Assistência Social.
Suas propostas têm como foco, principalmente, a área
social, através de projetos como o Mulheres em Ação, que
busca atender mulheres em situação de vulnerabilidade
social. Em sua primeira eleição, tornou-se deputada federal
pelo Pará, com 125 mil votos.

ANTONIO DOIDO
MDB

Pará

Cargos Anteriores
●

Prefeito de São Miguel
do Guamá por um
mandato (2017-2020)

Bases Eleitorais
Tomé-açu
São Miguel do Guamá
Santa Maria do Pará
Mãe do Rio
Anajás

Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio
Doido, é um empresário natural de Dom Macedo Costa, na
Bahia, mas que desenvolveu sua carreira política no Pará.
O parlamentar exerceu o cargo de prefeito do município
de São Miguel do Guamá, eleito em 2016. Buscou a
reeleição em 2020, pelo PL, mas foi derrotado em primeiro
turno. Dois anos depois, obteve sua primeira vaga na
Câmara dos Deputados, após receber mais de 126 mil
votos no estado.

REELEITO

BALEIA ROSSI
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

●
●

Vereador de Ribeirão
Preto
Secretário Municipal de
Esportes de Ribeirão
Preto
Deputado estadual e
líder do MDB na ALESP
Presidente estadual do
MDB

Atuação
●
●

●

●

Autor da PEC 45/2019
(Reforma tributária)
Titular da Comissão
Especial da PEC 18/21,
que prevê aplicação de
recursos às candidaturas
femininas
Relator do PL de
prestação de auxílio
ﬁnanceiro pela União às
santas casas no
contexto da Covid-19
Presidente nacional do
MDB

Bases Eleitorais
Ribeirão Preto
Jaboticabal
Batatais
Guariba
Porto Ferreira

Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, conhecido como Baleia Rossi,
é um empresário e político, natural de São Paulo/SP e
morador de Ribeirão Preto, interior do estado. É ﬁlho do
ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner
Rossi. Iniciou sua trajetória política em 1992, quando foi eleito
vereador de Ribeirão Preto, cargo que ocupou por mais três
legislaturas. Entre 2003 e 2014, foi deputado estadual pela
ALESP, onde ocupou o cargo de líder do então PMDB, além
de ter presidido a legenda no estado. No Executivo, Rossi
atuou como secretário de esportes de Ribeirão Preto e foi
candidato à Prefeitura do município em 2004, chegando ao
segundo turno.
Sua experiência na Câmara dos Deputados se iniciou na
legislatura 2015-2019, quando foi presidente da Comissão
Especial do Marco Regulatório para o Transporte Rodoviário
de Cargas. Na segunda legislatura, foi autor da PEC 45/2019,
uma das principais propostas de reforma tributária, além de
membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Concorreu à Presidência da Câmara, em 2021,
com o apoio do então chefe da Casa, deputado Rodrigo Maia,
mas foi derrotado pelo deputado Arthur Lira. Atualmente,
Baleia Rossi é presidente nacional do MDB.

REELEITO

CARLOS CHIODINI
MDB

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●
●

Deputado Estadual
Diretor do Porto de São
Francisco do Sul
Secretário de Estado do
Desenvolvimento
Econômico e
Sustentável

Bases Eleitorais
Joinville
Florianópolis
Jaraguá do Sul
Rio Negrinho
Canoinhas

Atuação
●
●
●

Presidência do PMDB de
Jaraguá (2005)
Coordenador Regional
PMDB
Presidente da Juventude
do PMDB de Santa
Catarina (2007-2009)

Carlos Chiodini é formado em Gestão Pública e em 1999,
aos 17 anos, ingressou na vida política, ﬁliando-se ao então
PMDB e permanecendo ﬁel ao partido. Com o objetivo de
formular propostas que representassem o interesse
coletivo, candidatou-se a deputado estadual em 2006.
Nesta eleição, obteve cerca de 25 mil votos, tornando-se o
mais votado no Vale do Itapocu, Região Norte catarinense.
No ano seguinte, assumiu a diretoria administrativa do
Porto de São Francisco do Sul e em 2008 tomou posse
pela primeira vez como deputado estadual, na vaga de
outro titular licenciado. Em 2010, elegeu-se deputado
estadual, com 40.241 votos. Reelegeu-se em 2014, com
49.233 votos, 23% a mais que na eleição anterior. No
mesmo ano assumiu a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa
Catarina. Em 2018 foi eleito Deputado Federal e em 2022
foi reeleito com 80.089 votos.

REELEITO

CÉLIO SILVEIRA
MDB

Goiás

Cargos Anteriores
●
●
●

Vice-prefeito e prefeito
de Luziânia
Deputado estadual por
dois mandatos
Presidente da Agência
Goiana de Esporte e
Lazer

Atuação
●

●

Autor do projeto que
institui no SUS a
assistência a portadores
de retinose pigmentar
Autor do PL 5026/2020,
que dispõe sobre a
garantia de assistência
integral à saúde dos
indivíduos diagnosticados
com COVID-19,
sintomáticos ou não.

Bases Eleitorais
Luziânia
Itapaci
Ipiranga de Goiás
Valparaíso de Goiás
Morrinhos

Célio Silveira é um médico, formado pela Universidade
Federal da Paraíba, que desenvolveu sua carreira política em
Luziânia, sua cidade natal. Célio ocupou seu primeiro cargo
público como Vice-Prefeito de Luziânia, entre 1996 e 1998.
Elegeu-se como deputado estadual por dois mandatos, de
1999 a 2004. Em sua segunda legislatura, no entanto,
licenciou-se do cargo para disputar as Eleições para prefeito
de sua cidade natal, cargo que exerceu durante dois
mandatos. Entre o ﬁm de seu mandato como prefeito e seu
primeiro ano como deputado federal, Célio foi Presidente da
Agência Goiana de Esporte e Lazer.
Eleito para a Câmara dos Deputados em 2014, foi titular das
Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF) e de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR). Reeleito em 2018, Célio foi novamente
membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família e
vice-líder do PSDB na Câmara. O parlamentar foi relator da
Lei 13641/2018, que tipiﬁca o crime de descumprimento de
medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

COBALCHINI
MDB

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●

●

●

●

●

●
●
●

Advogado
Diretor Geral da
Secretaria de Estado dos
Negócios do Oeste
Chefe de Gabinete do
Governador Paulo
Afonso
Secretário de Estado de
Desenvolvimento
Regional
Secretário de Estado de
Coordenação e
Articulação Política (atual
Casa Civil)
Presidente dos
conselhos de
administração da
COHAB e do CIASC
Secretário do Estado de
Infraestrutura
Presidente do DETER
Deputado Estadual

Atuação
●

Líder do Governo na
Assembleia Legislativa de
Santa Catarina

Bases Eleitorais
Caçador
São Lourenço do Oeste
Rio das Antas
Porto União
Fraiburgo

Valdir Vital Cobalchini é advogado iniciou sua carreira
política na década de 1980 em Brasília, atuando no
gabinete do Senador da República Casildo Maldaner. Em
2010, foi eleito deputado estadual pela primeira vez.
Durante seu mandato, ocupou os cargos de Secretário de
Estado da Infraestrutura e presidente do conselho de
administração do Departamento de Transportes e
Terminais (DETER). Cobalchini veio a ser reeleito
novamente nas duas eleições seguintes, em 2014 e 2018,
sendo nas três ocasiões o candidato mais votado de seu
partido (MDB). Em 2022 foi eleito Deputado Federal sendo
o 9º mais votado do estado, com 98.124 votos.

DELEGADO PALUMBO
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Delegado da Polícia Civil
Vereador

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

Atua em temas de
Segurança Pública e
combate à corrupção

Mario Palumbo Junior iniciou carreira na Delegacia Seccional
de São Paulo, no Capão Redondo, extremo sul da capital,
onde exerceu a função de Delegado plantonista durante um
ano. Entre 2002 e 2010, integrou o Grupo de Operações
Especiais (GOE), supervisionando a unidade que foi criada
para atuar em operações de risco, no combate ao tráﬁco de
drogas e na contenção de rebeliões e fugas em presídios e
delegacias de São Paulo.
Em 2011, ingressou no Grupo Armado de Repressão a Roubos
(GARRA), grupo operacional de elite da Divisão de Operações
Especiais da Polícia Civil de São Paulo. A partir de 2015,
Delegado Palumbo assumiu o cargo de Delegado Supervisor
do GARRA e ingressou na política após o convite de seu
amigo jornalista José Luiz Datena, para atuar contra o crime
organizado por meio do Poder Legislativo.
Palumbo foi eleito vereador de São Paulo em 2020 com
118.395 votos, terceiro mais votado, com uma das campanhas
mais baratas da história. Em 2022 Palumbo foi eleito
Deputado Federal, sendo o 10º mais votado, com 254.898
votos.

DR. PUPIO
MDB

Amapá

Cargos Anteriores
Médico-cirurgião
plástico, dono da
Rede Dharma
Professor na
Universidade Federal
do Pará
Membro titular da
Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica

●

●

●

Atuação
●

Único parlamentar do
Amapá ligado
proﬁssionalmente à
saúde pública, Pupio
pretende atuar na
ampliação do acesso
à saúde e na melhoria
dos serviços públicos

Bases Eleitorais
Laranjal do Jari
Macapá

Augusto Pupio é um médico-cirurgião plástico e professor,
dono da Rede Dharma, que iniciou sua carreira política nas
Eleições de 2022. O novo parlamentar é formado em
Medicina pela Universidade Federal do Pará, tendo cursado
residência de Cirurgia Geral pelo SUS-SP, entre 2006 e
2007. Também cursou residência de Cirurgia Plástica no
Hospital Cajuru e Santa Casa de Curitiba-PR nos anos de
2008 a 2010. Pupio é membro das Sociedades Brasileiras
de Cirurgia Plástica, de Queimados e de Laser em Medicina
e Cirurgia.
Reconhecido por sua atuação como cirurgião plástico, Pupio
possui um extenso currículo na área da medicina, tanto em
clínicas privadas quanto na saúde pública. É cirurgião
concursado no Amapá e professor de medicina na
Universidade Federal do Pará. Em suas redes sociais, o
novo deputado se coloca como um político independente,
que irá atuar em defesa da saúde da população do Amapá.

DRA. ALESSANDRA HABER
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●
●

●

Assessora parlamentar
Secretária de Esporte e
Lazer do Pará
(2014-2018)
Deputada estadual
(2019-2022)

Atuação
●

●

Entre as principais
propostas estão: mais
investimento em saúde,
educação, defesa do
direito das mulheres, e
geração de emprego e
renda
Defende o
empreendedorismo como
uma forma de
emancipação da mulher, e
idealizou o programa
Fluxo com Respeito, para
combater a pobreza
menstrual

Bases Eleitorais
Ananindeua
Bonito
Muaná
Terra Alta
Acará

Alessandra Haber é uma médica dermatologista, formada
pela Universidade do Estado do Pará, que atua no Hospital
Santa Maria de Ananindeua. Casada com o prefeito Dr.
Daniel Santos, a parlamentar é primeira-dama de
Ananindeua, e foi a deputada federal mais votada no
estado do Pará em 2022.
Pela função exercida na cidade, Alessandra é envolvida
em diversos projetos sociais, como a Ananin Solidária,
programa de segurança alimentar desenvolvido durante a
pandemia de covid-19, que foi responsável pela
distribuição de mais de 200 toneladas de alimentos. A
nova deputada também atuou para reduzir a pobreza
menstrual, através do programa Fluxo com Respeito, que
garantiu às alunas da rede municipal de Ananindeua
acesso gratuito a absorventes.

DUDA RAMOS
MDB

Roraima

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo público ou
eletivo anteriormente

Bases Eleitorais
Boa Vista
São Luiz

Atuação
●

Em seu mandato, irá
trabalhar pela defesa
da educação,
valorização da
juventude e geração de
emprego e renda

Adalmair Durval Brito Ramos é um comunicador e
empresário natural de Benjamin Constant/AM. Foi candidato
a deputado estadual do Amazonas em 2010 pelo PR,
candidato a vereador de Manaus em 2012 pelo PSDB e
eleito deputado federal por Roraima em 2022 pelo MDB.
Foi eleito com base em propostas pela defesa da educação,
valorização da juventude e geração de emprego e renda.

REELEITA

ELCIONE BARBALHO
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●

Vereadora, Belém, PA
(2005-2007)

Atuação
●

●

Presidente da comissão
de Defesa da Mulher
(2021-2022)
Titular das comissões de
Minas e Energia
(2019-2022) e Integração
Nacional (2019-2020)

Bases Eleitorais
Bannach
Santa Cruz do Arari
Rondon do Pará
Chaves
Benevides

Elcione é formada em pedagogia e divorciada do político
Jader Barbalho (MDB), com quem teve dois ﬁlhos, Jader
Filho e Helder Barbalho (MDB). Assumirá o seu sétimo
mandato como deputada federal e possui vasta
experiência na vida política com foco, principalmente,
sobre a área educacional. É atualmente a presidente de
honra do PMDB-Mulher, além de ter assumido a
Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados
Presidiu a comissão de Defesa da Mulher (2021-2022) e
integrou as comissões de Minas e Energia (2019-2022) e
Integração Nacional (2019-2020). A parlamentar é muito
atuante em defesa da responsabilização por danos
ambientais como os de Brumadinho

REELEITO

EMANUELZINHO
MDB

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de assumir
mandato na Câmara dos
Deputados

Atuação
●

●

Presidente da Comissão
de Segurança Pública
(2021-2022)
1º Vice-presidente da
Comissão de Defesa da
Mulher (2019-2021)

Bases Eleitorais
Cuiabá
Nobres
Rosário Oeste
Dom Aquino

Emanuel Pinheiro Neto tem 26 anos, é natural de Cuiabá, e
assume agora o seu segundo mandato. Neto de
ex-deputado, e ﬁlho do atual prefeito de Cuiabá, já
participou das Comissões de Defesa dos Direitos da
Mulher, de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços, e da Comissão Externa da Violência
Doméstica contra a Mulher.
Foi candidato a prefeito de Várzea Grande (MT) em 2020,
em uma aliança com o PT, mas saiu derrotado no pleito
para Kalil Bacarat (MDB). Foi eleito presidente estadual do
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) no ﬁnal de 2020. Foi
presidente da Comissão de Segurança Pública e deﬁniu
como vices seu aliado pecuarista Nivaldo Albuquerque
(PTB/AL), e membros da “bancada da bala”: Otoni de Paula
(PSC-RJ), e Major Fabiana (PSL-RJ). Além do envolvimento
com segurança pública e agropecuária, o deputado
também é atuante na regularização dos jogos de azar

EUNÍCIO OLIVEIRA
MDB

Ceará
Cargos Anteriores
●

●

●
●
●

Presidente da Federação
de Comércio do Distrito
Federal
Primeiro-Tesoureiro da
Executiva Nacional do
PMDB
Presidente do Diretório
do PMDB no Ceará
Senador da República e
presidente do Senado
Ministro das
Comunicações
(2004-2005)

Atuação
●
●

Relator da PEC do Teto
de Gastos no Senado
Relator da Lei que
dispõe sobre a
renegociação de
dívidas oriundas de
operações de crédito
rural contratadas na
área de atuação da
ADENE, em situação de
inadimplemento

Bases Eleitorais
Acopiara
Mombaça
Catarina
Lavras da Mangabeira

Eunício Oliveira é um agropecuarista, administrador de
empresas e cientista político, formado pelo Centro
Universitário de Brasília, que atuou nos ramos de transportes
de valores, segurança privada e venda de alimentos. Possui
uma extensa vida pública, iniciada em 1998, quando se
elegeu deputado federal pela primeira vez. Durante o
período, atuou como presidente do diretório do PMDB no
Ceará e Primeiro-Tesoureiro da Executiva Nacional do partido.
Na Câmara dos Deputados, foi relator da subcomissão de
Viação e Transporte e Inspeção Veicular. No Congresso,
integrou a Comissão Mista de Orçamento, como membro
titular do comitê de avaliação da receita e despesas. Reeleito
em 2002, foi líder do PMDB na Câmara no ano seguinte, mas
se licenciou do cargo em 2004, para assumir o cargo de
Ministro das Comunicações.
Em 2010, se elegeu Senador da República, Casa em que
exerceu a liderança do PMDB e, mais tarde, a presidência da
Mesa Diretora, em 2017. Foi o relator da PEC 241, que instituiu
o regime do Teto de Gastos. Tentou a reeleição ao Senado
em 2018, mas não obteve êxito.

FABIO TERUEL
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Radialista

●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

Atua em defesa da
família

Fabio Eduardo de Oliveira Teruel é radialista, evangelizador e
motivador, trabalhando como comunicador desde os 18 anos.
Milhares de pessoas acompanham suas mensagens pelo
rádio e pelas mídias sociais. Fábio está à frente do projeto
Geração Esperança, que já deu suporte a mais de 600
famílias carentes durante 15 anos. A instituição fornece todos
os meses alimentos, fraldas e produtos de primeira
necessidade. Além disso, tem 7 livros publicados. Sua esposa,
Ely Teruel, foi eleita vereadora de São Paulo em 2020. Em
2022, Fabio Teruel foi eleito com 235.165 votos.

REELEITO

GUTEMBERG REIS
MDB

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado

Atuação
●
●

Apoiador de Bolsonaro
Defensor de
ﬂexibilizações no
armamento e benefícios a
motoqueiros

Bases Eleitorais
Duque de Caxias
Santo Antônio de Pádua
São José de Ubá
Cantagalo
Magé

Empresário do ramo imobiliário com ensino médio completo,
casado, pai de quatro ﬁlhos e avô de três netos. Em 1997,
montou sua primeira empresa. Sempre acompanhou os
irmãos na militância política (Washington Reis, prefeito de
Caxias, Júnior Reis, vereador da cidade, e Rosenverg Reis,
deputado estadual). É membro da bancada evangélica e
assumirá o seu segundo mandato na Câmara em 2023.
Preside a comissão especial do PL 4881/12 sobre Política de
Mobilidade Urbana. É autor de projetos que visam beneﬁciar
policiais e motoqueiros, como ﬂexibilizações no porte de
armas e isenção de pedágios.

HELENA DA ASATUR
MDB

Roraima

Cargos Anteriores
●

A parlamentar não
ocupou nenhum
cargo público ou
eletivo anteriormente

Atuação
●

Em seu mandato, irá
trabalhar pela
diminuição do
desemprego, combate
à inﬂação e à miséria,
redução da burocracia
estatal e do tamanho
do próprio Estado

Bases Eleitorais
Boa Vista
Cantá
São João da Baliza

Maria Helena Teixeira Lima é uma empresária nascida em
Araguatins/TO e criada em São João da Baliza/RR. É
bacharel em direito, bióloga, especialista em meio ambiente
e empresária da área de transportes de passageiros e foi
eleita em sua primeira candidatura a cargos públicos como
deputada federal pelo MDB.
A parlamentar se deﬁne como evangélica e defensora dos
direitos da saúde e da mulher e tem como pautas principais
fomentar o empreendedorismo, fortalecer o papel da mulher
na política e melhorar a qualidade do sistema público de
saúde e de educação.
Durante a campanha, apresentou propostas como a
diminuição do desemprego, combate à inﬂação e à miséria,
redução da burocracia estatal e do tamanho do próprio
Estado.

HENDERSON LIRA PINTO
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●

Vereador de Santarém e
presidente da Câmara
Municipal

Bases Eleitorais
Santarém
Curuá
Mojuí dos Campos

Henderson Lira Pinto, natural de Santarém, iniciou sua
trajetória política na juventude, através da União Municipal
dos Estudantes Secundaristas de Santarém. Em 2004,
concorreu pela primeira vez a um mandato eletivo, sendo
eleito vereador de sua terra natal. Foi membro da Mesa
Diretora e da Comissão Permanente de Terras, Obras e
Patrimônio. Reeleito na Câmara por mais dois mandatos,
foi presidente da Câmara Municipal no biênio 2013-2014.
Em 2014, o parlamentar tentou uma vaga na Assembleia
Legislativa, mas não foi eleito. Retornou à Câmara
Municipal em 2016, para mais um mandato como vereador.
Na Eleição de 2018, obteve mais de 63 mil votos para a
Câmara dos Deputados, mas permaneceu na suplência.
Agora, Henderson irá atuar em sua primeira legislatura
como deputado federal.

REELEITO

HERCÍLIO COELHO DINIZ
MDB

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Diretor Social da
Associação
Comercial e
Empresarial de
Governador
Valadares (ACE GV)
Conselheiro Diretor
da Associação
Mineira de
Supermercados
(AMIS)
Membro do
Conselho Regional
do Sesc Minas
Presidente do
Sindicato do
Comércio de
Governador
Valadares

Atuação
●

●

Vice-presidente da
Comissão de Viaturas
e Transportes (CVT)
Vice-líder do MDB na
Câmara

Bases Eleitorais
Governador Valadares
Ipatinga
Curvelo
Manhuaçu
Matipó

Hercílio Diniz é um empresário, sócio do supermercado
Coelho Diniz. Atuou como diretor de associações
empresariais de comércio e é Presidente do Sindicato do
Comércio de Governador Valadares desde 2010. Hercílio
iniciou sua trajetória na política sendo eleito Deputado
Federal em 2018 pelo MDB, no seu mandato defende
pautas relacionadas ao empreendedorismo com propostas
de facilitação no processo de abertura de empresa e
deduções de tributos para diversos segmentos.
O parlamentar foi vice-presidente da Comissão de Viaturas
e Transportes (CVT). Além disso, foi membro titular da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços (CDEICS), da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) e da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP).

REELEITO

ISNALDO BULHÕES
MDB

Alagoas

Cargos Anteriores
●
●

Vereador por Maceió
(1996-1998)
Deputado estadual
por cinco mandatos
(1998-2018)

Atuação
●
●

●

Líder do MDB
(2020/2022)
3º suplente de
secretário na
Mesa Diretora
Relator da MP
1085/2021 que
criou o SERP

Bases eleitorais
Santana do Ipanema
Delmiro Gouveia
União dos Palmares
Cacimbinhas
Murici

Membro de família tradicional na política alagoana e
aliados da família Calheiros, Isnaldo Bulhões foi eleito
vereador por Maceió em 1996. Em 1998 disputou e ganhou
uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado onde
permaneceu por cinco mandatos. Sua ﬁlha, Chistiane
Bulhões é atual prefeita do município de Santana do
Ipanema, seu principal palanque político no sertão
alagoano.
Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados
ocupou titularidade nas Comissões de Esporte (2019),
Agricultura (2019) e Viação e Transportes (2021), além da
3ª suplência de secretário na Mesa Diretora e da liderança
do seu partido, o MDB (2020-2022). O parlamentar integra
a bancada evangélica e as frentes de defesa dos técnicos
agrícolas e energias renováveis. Foi relator da MP
1085/2021 que criou o Sistema Eletrônico de Registros
Públicos (SERP) para uniﬁcar sistemas de cartórios em todo
o país. Atua com os temas: gestão imobiliária, incentivos
ﬁscais à agropecuária e fortalecimento da ﬁscalização na
atividade de mineração - uma resposta ao afundamento
provocado pela extração de sal-gema em Maceió.

IZA ARRUDA
MDB

Pernambuco

Cargos Anteriores

Fisioterapeuta

●

Atuação
●

Assumiu em 2022
a Presidência da
seccional mulher
do MDB de
Pernambuco

Bases Eleitorais
Recife
Vitória de Santo Antão
Caruaru

Iza Arruda é ﬁsioterapeuta e, com o apoio do seu pai, o
prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto (MDB),
além de um grupo de políticos e empresários, bem como
apoio da então ainda prefeita de Caruaru, candidata a
governadora Raquel Lyra (PSDB), formalizou convite para
que sua ﬁlha, Iza Paula Arruda, disputasse uma vaga de
deputada federal. Em 2022 Iza assumiu a Presidência do
MDB Mulher em Pernambuco e lançou sua candidatura
para Deputada Federal, sendo eleita com 103.950 votos.

REELEITO

JUAREZ COSTA
MDB

Mato Grosso

Cargos Anteriores
●
●
●

Vereador, Sinop, MT
(2005-2006)
Deputado estadual, MT
(2007-2008)
Prefeito, Sinop, MT
(2008-2016)

Atuação
●

Titular das comissões de
Constituição e Justiça
(2021-22) e de Agricultura
(2019-20)

Bases Eleitorais
Sinop
Ponte Branca
Alta Floresta
Indiavaí
Juara

Radialista e empresário, elegeu-se vereador de Sinop em
2004 e deputado estadual em 2006. Em 2008, elegeu-se
prefeito de Sinop, reelegendo-se 4 anos depois. Em 2018,
elegeu-se deputado federal pela primeira vez, sempre pelo
MDB. Deixou a prefeitura de Sinop com alta aprovação e
conseguiu eleger sua sucessora, Rosana Martinelli (PR).
Foi titular das comissões de Constituição e Justiça
(2021-22) e de Agricultura (2019-20). É autor de proposta
que exclui o Mato Grosso da área de preservação da
Amazônia Legal (PL 337/2022) e relator favorável de
proposta de incentivos ﬁscais à irrigação e
armazenamento agrícola (PL 2636/2021).

KENISTON BRAGA
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●

●

●

●
●

Assessor na Prefeitura
de Macapá e chefe de
gabinete
Secretário-geral da
Junta Comercial do
Estado
Chefe do Departamento
de Arrecadação
Municipal
Secretário de Fazenda
de Parauapeba
Secretário Especial de
Governo

Atuação
●

Esteve à frente do
Programa Municipal de
Investimentos de
Parauapeba, responsável
pela aplicação de R$ 1
bilhão na economia do
município

Bases Eleitorais
Parauapebas
Rondon do Pará
São João do Araguaia

Keniston Braga é um contador e gestor público, natural de
Abaetetuba. Iniciou sua carreira proﬁssional como
bancário no Banco Bamerindus. Atuou como assessor na
Prefeitura de Macapá, chefe de gabinete e secretário-geral
da Junta Comercial do Estado e representante do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
Em 2004, mudou-se para Parauapebas. No município, foi
assessor na Secretaria de Fazenda, no Gabinete do
Prefeito e na Secretaria de Obras. Foi chefe do
Departamento de Arrecadação Municipal, Secretário de
Fazenda e Secretário Especial de Governo. Foi eleito para
a Câmara dos Deputados com mais de 126 mil votos, em
seu primeiro pleito disputado.

LUCIO MOSQUINI
MDB

Rondônia

Cargos Anteriores
Diretor Geral,
Departamento
Estadual de Estradas
e Rodagens (DER)/
Porto Velho

●

Atuação
●

Vice-líder do
governo na Câmara
dos Deputados

Bases Eleitorais
Porto Velho
Novo Horizonte do Oeste
Pimenteiras do Oeste

O parlamentar é engenheiro, controlador público, produtor rural,
presidente estadual do MDB e atuou como vice-líder do Governo
Bolsonaro. É natural de Rondonópolis/MT.
Esteve como diretor geral do Departamento Estadual de Estradas e
Rodagens (DER) de Porto Velho de 2011 a 2014. Foi deputado federal de
2015 a 2019 pelo Estado de Rondônia ﬁliado ao PMDB. Em 2019, segue
na cadeira pelo mesmo Estado pelo MDB. Na Câmara dos Deputados foi
vice-líder do Bloco PMDB, PEN. Após, vice-líder, MDB. Foi membro titular
da
Comissão
de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento
e
Desenvolvimento Rural.

REELEITO

MÁRCIO BIOLCHI
MDB

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●
●
●
●

●

Vereador de Carazinho
Deputado estadual por
dois mandatos
Presidente do PMDB no
Rio Grande do Sul
Secretário de Estado
de Desenvolvimento e
Assuntos Internacionais
Secretário-Chefe da
Casa Civil do Rio
Grande do Sul

Atuação
●

Membro titular da
Comissão de
Constituição e Justiça e
de Cidadania, e da
comissão especial da
PEC 162/19, que trata
sobre a permuta de
juízes

Bases Eleitorais
Nicolau Vergueiro
Carazinho
Garibaldi
Vista Gaúcha
Estrela Velha

Márcio Biolchi é um advogado natural de Carazinho,
formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Porto Alegre. Com tradição na política gaúcha, foi
conselheiro do Sebrae no estado e Presidente do Conselho
da Caixa Econômica Federal, entre 2008 e 2010. Nesse
período, exerceu o cargo de Secretário de Estado de
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Rio Grande
do Sul.
Em sua trajetória política, o parlamentar iniciou sua carreira
como vereador de Carazinho, entre 2000 e 2002. Se
licenciou do Legislativo municipal para buscar uma vaga na
Assembleia Estadual, onde permaneceu por dois mandatos.
Foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados
em 2014, mas em seu mandato, permaneceu no estado para
exercer o cargo de Secretário-Chefe da Casa Civil do
Governo.
Em sua atuação na Câmara dos Deputados, a partir de 2019,
foi membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, e da comissão especial da PEC 162/19, que
trata sobre a permuta de juízes.

MARUSSA BOLDRIN
MDB

Goiás

Cargos Anteriores
●
●

●

Vereadora de Rio Verde
por dois mandato
Membro do Conselho
Consultivo do Conselho
Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia
Diretora de Assuntos
Institucionais, Políticos e
Café Político da
Associação de Jovens
Empreendedores

Atuação
●

Foi 1ª secretária da Mesa
Diretora da Câmara de
Rio Verde

Bases Eleitorais
Mineiros
Vila Propício
Rio Verde
Britânia
Uirapuru
Adelândia

Marussa Cássia Favaro Boldrin é engenheira agrônoma,
natural de Rio Verde. É graduada pela Universidade de Rio
Verde (UniRV), e possui mestrado em Ciências Agrárias e
Agronomia pelo Instituto Federal Goiano (IFG). De família
ligado ao meio político, Marussa faz parte do Conselho
Consultivo do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia de Goiás (CREA-GO), sendo responsável pelo
CREA-Jovem.
A parlamentar também é Diretora de Assuntos Institucionais,
Políticos e Café Político da Associação de Jovens
Empreendedores. Em 2016, foi eleita vereadora de Rio Verde
pelo PTN, com 1275 votos. Na Câmara Municipal, foi 1ª
secretária da Mesa Diretora, e reeleita em 2020. Licenciou-se
do cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados,
sendo eleita com mais de 80 mil votos.

REELEITO

NEWTON CARDOSO JR
MDB

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Conselheiro da
empresa Magnesita
Refratários S.A.
Conselheiro do
Sindicato da
Indústria do Ferro
Gusa

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Turismo (CTUR) da
Câmara
Vice-líder do MDB na
Câmara

Bases Eleitorais
Nova Módica
Santa Rosa da Serra
Moema
Santa Eﬁgênia de Minas
Berizal

Natural de Contagem, na zona metropolitana de Belo
Horizonte, Cardoso é empresário e possui ensino superior.
Elegeu-se pela primeira vez à Câmara dos Deputados nas
eleições de 2014, tendo conquistado duas reeleições.
Foi vice-líder da bancada do MDB, presidiu a Comissão de
Turismo (CTUR) e foi membro titular da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR) e da Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

REELEITO

OLIVAL MARQUES
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●

●

Diretor da União de
Mocidade da
Assembleia de Deus no
Maguari
Deputado estadual por
um mandato (2015-2018)

Atuação
●

Membro titular da
CAPADR, CE e CSSF

Bases Eleitorais
Terra Santa
Moju
Itaituba
Castanhal
Ananindeua

Olival Henrique Marques de Souza é um teólogo e político
paraense, natural de Belém. Formado pela Faculdade de
Teologia Hokemãh, o parlamentar atuou como Diretor da
União de Mocidade da Assembleia de Deus no Maguari,
entre os anos de 2004 e 2012.
Se elegeu para seu primeiro cargo público em 2014,
quando se tornou deputado estadual. Após o ﬁm do
mandato, Olival obteve sua primeira vaga na Câmara dos
Deputados em 2018. Foi membro titular da Comissão de
Seguridade Social e Família, da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e da
Comissão de Educação. Anteriormente ﬁliado ao União
Brasil, migrou para o MDB em abril de 2022 e reelegeu-se
deputado federal.

REELEITO

OSMAR TERRA
MDB

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●
●
●

●

●
●
●

Ministro do
Desenvolvimento
Social e Agrário
(2016-2018)
Ministro da Cidadania
(2019-2020)
Prefeito de Santa
Rosa (1993-1996)
Membro do Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Rural Sustentável
Membro do Conselho
de Administração do
Grupo Hospitalar
Conceição
Presidente do Grupo
Hospitalar Conceição
Secretário de Saúde
de Porto Alegre
Secretário Executivo
do Programa
Comunidade Solidária
em Curitiba

Bases Eleitorais
Porto Lucena
Derrubadas
Santa Rosa
Alegria
Horizontina

Osmar Terra é um médico e político portoalegrense, que
desenvolveu sua trajetória política em Santa Rosa. Formado
em medicina pela UFRJ, ﬁliou-se ao MDB em 1986, na
época, sendo concursado do antigo INAMPS, atual INSS.
Seu primeiro cargo eletivo foi como prefeito de Santa Rosa,
em sua segunda eleição disputada, durante os anos de 1993
a 1996. Como deputado federal, foi suplente nas duas
primeiras eleições que disputou, chegando a assumir os
mandatos em 2001 e em 2005. A partir de 2006, o
parlamentar foi eleito cinco vezes consecutivas para a
Câmara.
Em sua atuação como parlamentar, foi presidente da
comissão especial da PEC 504/02, sobre iluminação pública,
e 1º vice-presidente da CE do PL 7495/06, que cria
empregos públicos na Funasa. Ocupou este mesmo cargo
na comissão especial da PEC 01/2015, sobre o percentual
mínimo de repasse para a Saúde. Durante seu mandato, se
licenciou duas vezes do cargo para assumir como ministro
do Desenvolvimento Social e Agrário, durante o governo
Temer, e como ministro da Cidadania, durante a presidência
de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2020.

REELEITO

OTONI DE PAULA
MDB

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereador, Rio de Janeiro,
RJ (2017-2018)

Atuação
●
●

Atuante em defesa da
atenção a doenças raras
Defensor da pauta dos
costumes

Bases Eleitorais
Angra dos Reis
Iguaba Grande
Rio Bonito
Seropédica
São Pedro da Aldeia

Teólogo e pastor evangélico, liderou a União da Mocidade
das Assembleias de Deus e fundou a Juventude Unida das
Assembleias de Deus. Foi acusado de ter convocado os ﬁéis
para evento de pré-candidatura, lhe rendendo uma
investigação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro. Também se envolveu em polêmica enquanto era
vereador ao fazer gestos homofóbicos para um vereador do
PSOL.
Foi titular das comissões de Educação (2019-2020),
Segurança Pública (2021-2022) e Seguridade Social e Família
(2022), onde tem atuado em defesa da atenção às doenças
raras.

REELEITO

PRIANTE
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●
●

Vereador, Belém, PA
(1989-1991)
Deputado estadual, PA
(1991-1995)

Atuação
●
●

Vice-líder, MDB
(2017-2019)
Presidente da comissão
especial sobre Proteção
Social dos Militares

Bases Eleitorais
Uruará
Faro
Piçarra
Primavera
Aveiro

José Priante é advogado, primo do senador Jader
Barbalho (MDB), o qual possui, juntamente a sua família,
inﬂuência no Estado do Pará. Líder universitário no
pós-ditadura, se elegeu vereador por Belém (1989-1991) e
deputado estadual (1991-1995) antes de chegar à Câmara
dos Deputados em 1995.
Vice-líder do MDB (2017-2019), foi titular da comissão de
Desenvolvimento Urbano e presidiu a comissão especial
sobre o PL 1645/19 sobre a proteção social dos militares.
Também é titular da comissão sobre a expansão livre do
mercado de energia (PL 414/2021). O parlamentar é ligado
ao setor de mineração e defende a ﬂexibilização de
punições ambientais.

RAFAEL BRITO
MDB

Alagoas

Cargos anteriores
●

Secretário
estadual de
Trabalho,
Desenvolvimento
Econômico, e
Educação
(2015-2022)

Atuação
●

●

Defensor do
empreendedorismo
e inovação
Tem a educação
como sua principal
bandeira e base
eleitoral

Bases eleitorais
Maceió
Palmeira dos Índios
Delmiro Gouveia

Rafael Brito foi secretário estadual de Trabalho
(2015-2016), Desenvolvimento Econômico e Turismo
(2020) e Educação (2021-2022) do governo de Renan
Filho. Também presidiu a Desenvolve - agência de
fomento à inovação do estado de Alagoas (2016-2019).
É defensor do empreendedorismo e inovação aplicada à
educação. Também aﬁrma que terá a educação em
tempo integral como uma de suas principais bandeiras
na Câmara. Na reta ﬁnal da campanha, garantiu o apoio
de coletivos de servidores da educação alagoana.
Através de políticas de incentivo à assiduidade a partir
de distribuição de renda (Cartão Escola10), garantiu o
apoio de muitos jovens alagoanos.

RAFAEL PEZENTI
MDB

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●

Chefe de Gabinete do
Deputado Federal
Rogério Peninha
Mendonça

Bases Eleitorais
Blumenau
Alto Vale do Itajaí
Atuação
●

Atua em defesa do
desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí

Rafael Pezenti é formado em jornalismo e é de uma família
de agricultores e foi Chefe de Gabinete do Deputado
Federal Rogério Peninha Mendonça. Após tantos anos
atuando nos bastidores da política, Pezenti assume agora
o papel de protagonista. Em 2022 foi eleito Deputado
Federal com 68.208 votos.

ELEITO

RAFAEL PRUDENTE
MDB

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
● Deputado Distrital em
2015 e reeleito em
2018 e 2020

Bases Eleitorais
Asa Sul
Lago Sul/Norte
Atuação
●

●

Membro da
Comissão
Parlamentar de
Inquérito do
transporte público
na CLDF
Corregedor da
CLDF

Graduando em Administração e empresário, o parlamentar foi
sócio do Grupo 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA.
Começou a sua vida política em 2013, quando se ﬁliou ao
PMDB (hoje MDB).
Em 2014, foi eleito deputado distrital. Participou de diversas
comissões na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesse
tempo, dentre elas: Comissões de Economia, Orçamento e de
Finanças (CEOF); de Educação, Saúde e Cultura (CESC) e de
Fiscalização, Governança, Transparência e Controle (CFGTC) e
suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de
Segurança (CS). Esteve na CPI do transporte público e na CPI
da pedoﬁa. Em 2018 foi reeleito distrital e presidente da CLDF
nos biênios de 2018/2019 e de 2021/2022.

REELEITO

RAUL HENRY
MDB

Pernambuco

Cargos Anteriores
Vice-governador
do estado de
Pernambuco
Vice-prefeito do
município do
Recife
Diretor
Administrativo e
Financeiro da
Empresa de
Manutenção e
Limpeza Urbana
no Recife
Chefe de gabinete
do prefeito do
município do
Recife

●

●

●

●

Atuação
●

Vice-líder do MDB
na Câmara

Bases Eleitorais
Barra de Guabiraba
Salgadinho
Panelas
Xexéu
Vertente do Lério

Henry possui formação em economia pela Universidade
Católica de Pernambuco (Unicap). Foi vice-prefeito do
município do Recife durante a gestão de Roberto
Magalhães, tendo a chapa sido eleita no pleito de 1998.
Então, elegeu-se deputado estadual pelo estado de
Pernambuco nas eleições de 2002 e, após um mandato na
Assembleia Legislativa, elegeu-se deputado federal pela
primeira vez. Foi reeleito nas eleições de 2010 e disputou
as eleições seguintes para o Executivo estadual na
condição de candidato a vice-governador na chapa
encabeçada por Paulo Câmara. Retornou à Câmara em
2018, não tendo participado, assim, da campanha bem
sucedida à reeleição do governador Paulo Câmara.
O parlamentar foi reconduzido à Casa nas eleições de
2022 e atuou, durante o exercício do mandato, como
vice-presidente da Comissão de Educação (CE) e enquanto
membro titular da Comissão de Cultura (CCULT).

RENILCE NICODEMOS
MDB

Pará
Cargos Anteriores
●
●

●

Assessora parlamentar
Secretária de Esporte e
Lazer do Pará
(2014-2018)
Deputada estadual
(2019-2022)

Atuação
●

Sua principal bandeira é a
defesa dos direitos de
crianças, jovens, idosos e,
especialmente, as
mulheres

●

É idealizadora da Casa
Rosa, que funcionam
como redes de apoio e
auxiliam no cuidado de
mulheres em situação de
vulnerabilidade no interior
do Pará

Bases Eleitorais
Marapanim
Capanema
Curionópolis
Vitória do Xingu
Vigia

Natural de Marapanim, na região nordeste paraense,
Renilce Nicodemos é formada em Gestão Pública. Entrou
para vida pública em 2014, quando atuou como Secretária
de Esporte e Lazer do Pará, durante a gestão de Simão
Jatene (PSDB. Licenciou-se em 2018 para se candidatar à
Assembleia Legislativa pelo Solidariedade, sendo eleita
com quase 46 mil votos.
Como parlamentar, se destacou pela idealização da Casa
Rosa, que oferece atendimento integral às mulheres no
interior do estado, através de serviços gratuitos, contando
com equipes qualiﬁcadas e infraestrutura adequada. Após
cumprir um mandato como deputada estadual, Renilce
obteve uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022.

RICARDO MAIA
MDB

Bahia

Cargos Anteriores
●

Vereador e Prefeito
de Ribeira do Pombal
por dois mandatos

Bases Eleitorais
Tucano
Ribeira do Pombal
Heliópolis
Fátima
Macururé

Ricardo Maia é um empresário, ex-tratorista e político
baiano, natural de Ribeira do Pombal, que desenvolveu sua
carreira pública no município. Foi eleito vereador, em 2008,
como o mais votado da cidade. Quatro anos depois,
tornou-se prefeito de Ribeira do Pombal, reeleito em 2016,
com o maior número de votos em todos os pleitos.
Em 2020, contribuiu para a eleição do seu sucessor
Eriksson, atual prefeito de Ribeira do Pombal, e seu ﬁlho,
Ricardo Maia Filho, que é prefeito do município de Tucano.

ROSEANA SARNEY
MDB

Maranhão

Cargos Anteriores
●

●
●

Governadora do
Maranhão por quatro
mandatos
Deputada federal do
Congresso Revisor
Senadora por Maranhão
(2003-2009)

Atuação
●

●

Em seu governo, São Luís
foi o 9º monumento
nacional brasileiro
tombado pelo IPHAN a
ser incluído na Lista do
Patrimônio Mundial da
Unesc
Vice-líder do governo no
Congresso Revisor

Bases Eleitorais
São Luís
São Pedro dos Crentes
Bacabal
São José do Ribamar
Tutóia

Roseana Sarney é uma socióloga e política natural de São
Luís, que pertence à família com maior histórico de atuação
na política do Maranhão. Filha do ex-presidente da República,
José Sarney, é irmã do deputado federal Sarney Filho e do
empresário Fernando Sarney, presidente da Rede Mirante,
rede de televisão aﬁliada à Rede Globo no Maranhão. A
parlamentar iniciou sua carreira política em 1991, como
deputada federal do Congresso Revisor, assumindo o cargo
de Vice-Líder do Governo. Se licenciou no ﬁm do mandato
após vencer a eleição ao governo do Maranhão em 1994.
Roseana exerceu quatro mandatos como governadora do
estado, entre os anos de 1995 a 2002, e de 2009 a 2014. Em
2006, ﬁcou na segunda colocação, mas assumiu após a
cassação do titular, Jackson Lago. Durante o período fora do
governo do Maranhão, a parlamentar exerceu o cargo de
senadora da República, entre 2003 e 2009. Além de
governadora e senadora, Roseana chegou a ser indicada
como pré-candidata à presidência pelo PFL, mas renunciou
após a operação da Polícia Federal na empresa Lunus
Participações, cujo ela e seu marido, Jorge Murad.

REELEITO

SÉRGIO SOUZA
MDB

Paraná

Cargos Anteriores
Senador pelo
estado do Paraná

●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Finanças e
Tributação (CFT)
Vice-líder do MDB
na Câmara

Bases Eleitorais
Brasilândia do Sul
Francisco Alves
Jesuítas
Arapuã
Grandes Rios

Souza possui formação em direito pela Universidade Tuiuti
do Paraná. É sócio proprietário do escritório Sergio Souza
& Advogados Associados. Elegeu-se à Câmara dos
Deputados pela primeira vez nas eleições de 2014, após
ter assumido o mandato de Gleisi Hoﬀmann no Senado
Federal – A parlamentar afastou-se para ocupar o cargo
de ministra-chefe da Casa Civil durante o governo da
presidente Dilma Rousseﬀ.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder do MDB, presidiu a
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e participou,
enquanto membro titular, da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

SIMONE MARQUETTO
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
●

Prefeita de Itapetininga
por dois mandatos

●

Presidente da Região
Metropolitana de
Sorocaba por dois
mandatos

Atuação
●

Como prefeita de
Itapetininga, criou a
Faculdade de Medicina
do município

Bases Eleitorais
Itapetininga
Jumirim
Campina do Monte Alegre

Simone Marquetto é uma jornalista, formada em Relações
Públicas, que trabalhou em emissoras aﬁliadas às redes
Globo e SBT. A parlamentar também foi educadora e
professora, tanto na educação infantil quanto na universidade.
Ganhou destaque por ter sido a primeira mulher eleita como
prefeita da cidade de Itapetininga. A boa gestão fez com que
Simone fosse reeleita em 2016, além de ter sido considerada
a primeira colocada no Índice de Governança no Brasil, pelo
Conselho Federal de Administração.
Entre seus feitos, destacam-se a retomada da economia
município, através da geração de empregos, e
fortalecimento da Saúde, através da criação da Faculdade
Medicina. Em seu mandato como prefeita, foi presidente
Região Metropolitana de Sorocaba por dois mandatos.

do
o
de
da

THIAGO FLORES
MDB

Rondônia

Cargos Anteriores
Policial Civil

●

Bases Eleitorais
Porto Velho

Atuação
●

Ainda não possui
histórico na atuação
política.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Policial Civil, se deﬁne como
armamentista, conservador e liberal. Novo nome na política
tem como proposta apoiar e apresentar projeto de lei de
combate à corrupção, reforma política, reforma do judiciário
brasileiro, reforma tributária. Além de buscar fomentos para o
Turismo na Amazônia. Seu foco para distribuição de emendas
parlamentares é no desenvolvimento da saúde, educação,
agricultura e turismo.

PSD

REELEITO

ANTONIO BRITO
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
Presidente da
Confederação
Internacional das
Misericórdias
Secretário do
Trabalho, Assistência
Social e Direitos do
Cidadão de Salvador

●

●

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão Especial do
PL 7606/17, sobre
linhas de crédito para
Santas Casas
Presidente da
Comissão de
Seguridade Social e
Família
Presidente da
Comissão Especial da
PEC 18/21, sobre
aplicação de recursos
em candidaturas
femininas

Bases Eleitorais
Jequié
Manoel Vitorino
Antônio Gonçalves
Itapetinga
Jaguaripe
Boa Nova
Salvador

Antonio Brito é um administrador e político baiano, natural
de Salvador, formado em Administração de Empresas pela
Faculdade de Salvador, com Especialização em Auditoria
Econômica e Financeira pela Universidade Gama Filho.
Possui uma extensa trajetória na política da Bahia, tendo
sido presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social de Salvador, do Sindicato das Santas Casas e
Entidades Filantrópicas da Bahia e do Conselho Nacional de
Assistência Social.
Brito também foi presidente da Federação das Santas Casas
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas da
Bahia, e da Confederação Internacional das Misericórdias.
Exerceu o cargo de Secretário do Trabalho, Assistência
Social e Direitos do Cidadão de Salvador, entre 2009 e
2010. Deputado federal desde 2011, o parlamentar já foi
presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e
da Comissão Especial da PEC 18/21, sobre aplicação de
recursos em candidaturas femininas.

REELEITO

ÁTILA LINS
PSD

Amazonas
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual, AM
(1979-1990)

Atuação
●

●

Presidente da Comissão
de Integração Nacional,
Desenvolvimento
Regional e da Amazônia
(2019-2021)
Titular das comissões de
Educação (2019-2022) e
Relações Exteriores
(2021-2022)

Bases Eleitorais
Lábria
Canutama
Carauari
Fonte Boa
Boca do Acre

Advogado e ex-auditor do TCE de Amazonas, ingressou na
política ainda na ditadura militar quando foi eleito
deputado estadual pela ARENA em 1979. Já pelo PFL, foi
eleito deputado federal em 1990 e, desde então, garantiu
sucessivas reeleições, se caracterizando como uma ﬁgura
tradicional da política amazonense. Em 2018 teve
conversas interceptadas pela PF que demonstravam seu
envolvimento no tráﬁco de madeira ilegal, no entanto, o
deputado não chegou a ser denunciado.
Na última legislatura, presidiu a Comissão de Integração
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
(2019-2021) da qual ainda é membro. Também integra as
comissões de Educação (2019-2022) e Relações Exteriores
(2021-2022). Átila é defensor da desregulamentação
ambiental.

BETO PRETO
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Secretário da
Saúde do estado
do Paraná
Prefeito do
município de
Apucarana

●

●

Atuação
●

Geriu a saúde
pública do estado
durante a
pandemia da
Covid-19 e fez
campanha com
enfoque na área

Bases Eleitorais
Apucarana

Preto possui formação em medicina e atuou como prefeito
do município de Apucarana. À frente da prefeitura,
recebeu o prêmio Medalha Paulo Freire e obteve o melhor
IDEB municipal do estado. Foi Secretário de Saúde do
estado do Paraná durante a pandemia da Covid-19
ganhando destaque no estado e sua campanha à Câmara
dos Deputados em 2022 foi balizada pela questão da
saúde pública. Preto recebeu votos para a Casa em 399
diferentes municípios paranaenses e foi o candidato mais
votado do PSD nacionalmente.

CASTRO NETO
PSD

Piauí

Cargos Anteriores
●

Diretor do departamento
de Estradas e Rodagem
do Piauí (2017-2022)

Bases Eleitorais
AVALIAR

Filho do senador Marcelo Castro (MDB) e ex-diretor do
departamento de Estradas e Rodagem do Piauí
(2017-2022), Castro Neto foi eleito deputado federal pela
primeira vez em 2022 com aliança feita com o PT, Kassab
e o MDB de Eduardo Braga, em acordo de fusão com o
PSD.
Sua gestão à frente do DER-PI ﬁcou marcada por
escândalos de corrupção e por uma suposta dobradinha
com o seu pai senador, que direcionou recursos federais
para obras de pavimentação comandadas pelo ﬁlho.

REELEITO

CÉLIO STUDART
PSD

Ceará
Cargos Anteriores
●
●

Vereador de Fortaleza
(2017-2018)
Vice-presidente da
Comissão de Defesa
dos Direitos dos
Animais na OAB Ceará

Atuação
●

●
●

●

Foi vice-líder do PV e
do PSD na Câmara dos
Deputados
Membro da CMADS
Presidente da
Comissão Especial do
PL 1095/2019
Coautor do projeto que
cria Monumento
Natural do Pau-Brasil
no sul da Bahia

Bases Eleitorais
Fortaleza
Sobral
Caucaia
Maracanaú
Eusébio

Célio Studart é um ambientalista e advogado cearense,
graduado pela Universidade de Fortaleza (UFC). Studart é
fundador do Instituto Politizar, ONG voltada para educação
política. Concorreu para sua primeira eleição em 2012, pelo
Partido Verde, para a Câmara de Vereadores de Fortaleza.
Porém, o parlamentar se elegeu vereador somente em 2016,
com a maior votação daquele pleito. Dois anos depois,
Studart foi o segundo mais votado entre os deputados
federais do Ceará, com mais de 208 mil votos.
Na Câmara dos Deputados, foi vice-líder do PV e do PSD,
partido no qual se ﬁliou em 2022. É membro titular da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(CMADS), e foi presidente da Comissão Especial do PL
1095/19, que tratava sobre a pena de reclusão por
maus-tratos aos animais. Também foi membro das Comissões
Externas sobre derramamento de óleo no Nordeste, e de
queimadas em biomas brasileiros. É autor do PL 2776/2021,
que amplia o controle sobre atividades de concessionárias de
serviços públicos, obrigando-as a cumprir as regras da Lei de
Defesa dos Direitos do Usuário de Serviços Públicos.

REELEITO

CEZINHA DE MADUREIRA
PSD

São Paulo

Cargos Anteriores
Radialista, apresentador
do Programa Palavra de
Vida
Deputado estadual por
São Paulo (2011-2014)

●

●

Atuação
●
●

●

Vice-presidente da FP
Evangélica
Coordenador do GT que
tratou sobre o rol
taxativo da ANS
Relator da lei que facilita
reajustes da tabela do
frete rodoviário de
cargas

Bases Eleitorais
São Paulo
Piracicaba
Itapevi
Santa Bárbara d’Oeste
Carapicuíba

Cezinha de Madureira é um jornalista, radialista e político
baiano, natural de Ipiaú. Em 1991, mudou-se para São Paulo e
trabalhou em diversas emissoras de rádio. Em 2001, Cezinha
passou a atuar no Movimento para Legalização das Rádios
Comunitárias, motivado pela ideia de democratizar e
descriminalizar as rádios. Em 2012, foi ordenado pastor da
Assembleia de Deus Ministério Madureira, em São Paulo,
igreja em que carrega a referência em seu nome. Com a sua
atuação reconhecida pelos membros da Assembleia, foi eleito
em 2012, pela primeira vez, para o cargo de deputado
estadual. Na Alesp, esteve na Presidência da Comissão de
Saúde e na vice-liderança do Governo.
Em 2018, candidatou-se ao cargo de deputado federal, sendo
eleito com pouco mais de 119 mil votos. Na legislatura, foi
vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e
titular da Comissão Especial responsável pelo Marco Legal do
Saneamento Básico. Também foi membro titular das
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e de Legislação Participativa. Atualmente, é
vice-líder do governo e vice-presidente da Frente Parlamentar
Evangélica.

DANIEL SORANZ
PSD

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Secretário municipal de
Saúde, Rio de Janeiro,
RJ (2014-16, 2021-22)

Atuação
●

Defensor do
fortalecimento do SUS e
de políticas de Atenção
Primária

Bases Eleitorais
Itaguaí
Macaé
Mesquita

Daniel Soranz é médico sanitarista e foi secretário municipal
de Saúde do Rio de Janeiro em duas oportunidades em
gestões de Eduardo Paes (2014-2016, 2021-2022). Recebeu o
apoio do prefeito para se eleger deputado federal, mas Paes
informou a assessores que deve renomeá-lo para a pasta da
Saúde em 2023.
Daniel se destacou ao reformar a atenção primária à saúde
carioca e pela sua gestão à frente da pasta durante a
pandemia, liderando comitês de emergência e comitês
cientíﬁcos.

REELEITO

DANRLEI DE DEUS
PSD

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●

Atleta de futebol
proﬁssional
Secretário do Esporte e
Lazer do Rio Grande do
Sul

Atuação
●
●

●

●

1º Vice-Presidente da
Comissão do Esporte
3º Vice-Presidente da
comissão especial do
PL 5201/13, sobre o
Proforte
Titular da Comissão
Externa sobre a
tragédia em Santa
Maria
Foi relator da Lei
Ordinária 13912/2019,
que pune as torcidas
organizadas por atos
violentos, em razão de
evento esportivo, em
datas e locais distintos
das partidas

Bases Eleitorais
Feliz
Guaporé
Nova Prata
Vila Flores
Veranópolis
Crissiumal

Danrlei de Deus Hinterholz é um ex-jogador de futebol e
atual político gaúcho, natural da cidade de Crissiumal. O
parlamentar é muito conhecido no estado por sua longa
carreira como goleiro do Grêmio de Futebol Portoalegrense.
Iniciou sua trajetória política após se aposentar, se elegendo
deputado federal em 2010. Ao longo de seus mais de dez
anos no Legislativo, foi o 1º Vice-Presidente da Comissão do
Esporte e 3º Vice-Presidente da comissão especial do PL
5201/13, sobre o Proforte. Foi titular da Comissão Externa
sobre a tragédia em Santa Maria. Entre novembro de 2021 e
março de 2022, Danrlei licenciou-se do mandato de
deputado para assumir o cargo de Secretário do Esporte e
Lazer, no governo do Rio Grande do Sul.

DELEGADA KATARINA
PSD

Sergipe
Cargos Anteriores
●

●

Delegada-geral da
Polícia Civil de
Sergipe
Vice-prefeita de
Aracaju

Atuação
●

●

Liderança da Rede de
Ação Política pela
Sustentabilidade
(RAPS)
Pautas voltadas para a
segurança pública e a
assistência social

Bases Eleitorais
Tobias Barreto
Aracaju
Frei Paulo
Itabaiana
Simão Dias

Katarina Feitoza Lima Santana é uma Delegada da Polícia
Civil e bacharela em direito, natural de Aracaju.
Pós-graduada em Gestão Estratégica em Segurança Pública
e em Ciências Criminais, a parlamentar está na Polícia Civil
de Sergipe desde 2001, sendo que exerceu o cargo de
Delegada Geral entre os anos de 2010 a 2014. Naquela
época, também foi vice-presidente da Regional Nordeste do
Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Reassumiu o
cargo de Delegada Geral em abril de 2017.
Katarina permaneceu na cheﬁa da Polícia Civil até junho de
2020, quando iniciou sua trajetória político-partidária. Filiada
ao PSD, Katarina colaborou com a formatação do plano de
governo do prefeito eleito, Edvaldo Nogueira, e foi indicada
como vice em sua chapa. Após pouco mais de um ano e
meio como vice-prefeita, a Delegada se licenciou para
disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, quando foi
eleita com mais de 38 mil votos.

DIEGO ANDRADE
PSD

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Diretor, Companhia de
Saneamento de Minas
Gerais, Belo Horizonte,
MG, 2007 - 2010

Atuação
●
●
●

Líder PSD (2020-2021)
Líder da maioria na
Câmara
Titular na Comissão de
Viação e Transportes
(desde 2019)

Bases Eleitorais
Três Pontas
São Gotardo
Boa Esperança
Pará de Minas
Santa Luzia

Diego Andrade é sobrinho do ex-vice-governador de
Minas Gerais Clésio Andrade, que é ex-presidente da
Confederação Nacional do Transporte (CNT). Diego nasceu
em Belo Horizonte (MG), é formado em administração de
empresas e trabalhou na Companhia de Saneamento de
Minas Gerais, onde chegou ao cargo de diretor. Em 2010,
foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em
outras três oportunidades desde então.
O parlamentar tem uma atuação fortemente marcada pela
defesa de interesses agropecuários e da área de viação e
transportes. Possui bom trânsito junto a representantes
dos setores de infraestrutura e do agronegócio, o que é
reforçado pelo fato de o parlamentar ser sobrinho do
ex-presidente da CNT.
Na última legislatura, vem atuando contra os interesses de
mineradoras em Minas Gerais propondo o aumento da
taxação sobre minérios exportados para aumentar os
repasses ao setor de saúde (PL 840/2022). Diego também
foi eleito líder da bancada de seu partido (2020-2021) e é
o atual líder da maioria na Câmara, além de ter uma
cadeira titular na Comissão de Viação e Transportes (CVT).

DIEGO CORONEL
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
Prefeito de Coração
de Maria
Deputado estadual
por um mandato

●
●

Atuação
●

●

●

Líder do PSD na
Assembleia Legislativa
da Bahia
Membro titular
Comissão de Finanças,
Orçamento,
Fiscalização e Controle
da ALBA
Ouvidor Parlamentar

Bases Eleitorais
Pedrão
Maragogipe
Mirangaba
Sento Sé
Encruzilhada
Coração de Maria

Diego Coronel é um empresário e político baiano, natural de
Coração de Maria, e ﬁlho do senador Ângelo Coronel.
Exerceu seu primeiro cargo público como prefeito de sua
cidade natal, durante os anos de 2009 a 2012. Em 2018, foi
eleito deputado estadual pelo PSD, partido que liderou na
Assembleia durante seu mandato. No Legislativo estadual,
foi membro titular da Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização e Controle e Ouvidor Parlamentar.

REELEITO

DOMINGOS NETO
PSD

Ceará
Cargos Anteriores
●

Secretário Extraordinário
de Fortaleza, no âmbito
da Secretaria Municipal
da Copa

Atuação
●

●

Presidente da CDU
(2012-13) e da CINDRA
(2014-2015)
2º vice-presidente da
comissão especial da
reforma política

Bases Eleitorais
Icó
Orós
Quixadá
Tauá
Paraipaba
Várzea Alegre

Domingos de Aguiar Gomes Neto é um advogado formado
pela Universidade de Fortaleza, com Mestrado incompleto em
Administração Pública. Anteriormente, atuou como Secretário
Extraordinário de Fortaleza, auxiliando nos preparativos para
a Copa do Mundo de 2014. Disputou sua primeira eleição em
2010, quando foi eleito para a Câmara dos Deputados.
Em seus mais de dez anos como parlamentar, exerceu os
cargos de líder da Minoria, do PMB, do Governo e do PSD. Foi
presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, entre
2012 e 2013, e da Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da Amazônia, entre 2014 e 2015.
Também foi 2º vice-presidente da comissão especial da
reforma política, que vedou a formação de coligações
partidárias em eleições proporcionais.

DR. ISMAEL ALEXANDRINO
PSD

Goiás

Cargos Anteriores
●

Secretário de Saúde de
Goiás

Bases Eleitorais
São Luís de Montes Belos
Catalão
Palmeiras de Goiás

Ismael Alexandrino é um médico e político goiano, natural de
São Luís de Montes Belos, que se destacou pela atuação
como secretário de saúde de Goiás. Em sua gestão, durante a
pandemia de Covid-19, houve a ampliação do valor investido
na saúde e a ampliação de 254 para 800 leitos de UTI.
Atuação
●

Como Secretário de
Saúde, regionalizou a
assistência médica,
construiu policlínicas,
triplicou os leitos de UTI,
ampliou e inaugurou
novos hospitais

A atuação de Alexandrino e sua equipe no combate à
pandemia lhes renderam reconhecimento nacional e
internacional. O Certiﬁcado de Excelência, da Emerald
Publishing East Asia, reconheceu a qualidade das pesquisas e
políticas da sua gestão no enfrentamento à Covid-19. O
Prêmio Evidência, da Escola de Economia da Fundação
Getúlio Vargas, destacou o uso correto das evidências
cientíﬁcas para embasar as decisões durante o período. Em
2022, foi eleito com quase 55 mil votos para o cargo de
deputado federal.

REELEITO

FÁBIO REIS
PSD

Sergipe
Cargos Anteriores
●

Secretário adjunto da
Agricultura de
Sergipe

●

Presidente estadual
do MDB em Sergipe e
membro da Executiva
Nacional do partido

Atuação
●

Foi 2º Vice-Presidente
da Comissão do
Esporte

●

Ex-coordenador da
bancada estadual na
Câmara dos Deputados

Bases Eleitorais
Riachuelo
Nossa Senhora de Lourdes
Laranjeiras
Lagarto

Fábio Reis é um político natural de Lagarto, proveniente de
uma família com longa trajetória na música e na política
sergipana. Fábio é neto de Artur Reis, político de Sergipe e
fundador do grupo Saramandaia, ﬁlho do ex-deputado
federal e ex-prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis, sobrinho da
deputada estadual Goretti Reis e irmão do ex-deputado
federal Sérgio Reis. Antes de se tornar deputado federal,
atuou como secretário adjunto da Agricultura de Sergipe.
O parlamentar foi eleito para a Câmara dos Deputados em
2014, pelo MDB, partido pelo qual compôs a Executiva
Nacional e presidiu a sigla em Sergipe, além de ter sido o
coordenador da bancada estadual. Foi membro das
Comissões do Esporte, de Turismo e de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Reeleito em 2018,
Fábio atuou como 2º Vice-Presidente da Comissão do
Esporte, e foi membro titular da Comissão Especial do PL
1153/19, conhecido como Lei Pelé. Durante a janela partidária
de 2022, o parlamentar migrou para o PSD.

GABRIEL NUNES
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo público ou
eletivo anteriormente

●

Atuação
●

Tem como principais
bandeiras o
fortalecimento da
agricultura familiar; o
desenvolvimento de
políticas para o
esporte; a
universalização do
acesso à água potável,
e a geração de
emprego e renda para
jovens e mulheres do
campo

Bases Eleitorais
Firmino Alves
Santa Bárbara
Inhambupe
Canudos
Banzaê

Gabriel José Moura Nunes Soares é um advogado natural
de Euclides da Cunha, ﬁlho do deputado federal José
Nunes. Em sua campanha, Gabriel recebeu o apoio do
presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo
Menezes.
O novo parlamentar tem como principais bandeiras: o
fortalecimento da agricultura familiar; a destinação de
emendas para o custeio e aquisição de equipamentos para
a saúde; o desenvolvimento de políticas públicas voltadas
ao esporte; a universalização do acesso à água potável; a
geração de emprego e renda para jovens e mulheres do
campo.

REELEITO

HUGO LEAL
PSD

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●
●

Deputado
estadual em 2005
Secretário
estadual de
Administração, de
Justiça e de
Direitos Humanos
(1999-2006)

Atuação
●
●

●

Autor da Lei Seca
Titular da
Comissão de
Viação e
Transportes
(desde 2019)
Membro da
Frente
Parlamentar
contra o aborto

Bases eleitorais
Petrópolis
Teresópolis
Campos dos
Goytacazes
Macaé
Rio de Janeiro

Hugo Leal é advogado, bacharel em Ciências Econômicas e
especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
Foi presidente do Departamento de Trânsito do Rio de
Janeiro (Detran/RJ) e secretário estadual de Administração e
de Justiça e Direitos Humanos, antes de chegar à Câmara
dos Deputados, em 2007. Em 2020, chegou a ter seu nome
cogitado para uma candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro
pelo PSD.
Autor da Lei Seca, é membro de várias frentes parlamentares
do setor de logística e também foi titular de Comissões como:
Viação e Transportes (desde 2019), Código de Trânsito
Brasileiro (2019), Política de Mobilidade Urbana (desde 2019).
O deputado Hugo Leal tem bom trânsito junto a empresas do
setor de logística e também do setor produtivo, em razão dos
temas que privilegia em sua atuação parlamentar, tendo
promovido eventos com autoridades para tratar de roubos de
carga, e parcerias público-privada. Sua atuação é fortemente
marcada pelos temas: Parcerias Público-Privadas (PPPs),
logística, infraestrutura e segurança do trânsito.

ISMAEL
PSD

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●

Vereador de Blumenau
Deputado Estadual

Atuação
●

●

No campo literário
publicou 46 obras, nas
áreas política, histórica,
ﬁccional, teológica e
infanto-juvenil
Atua em defesa do Pacto
Federativo, da Reforma
Tributária e melhorias de
infraestrutura em Santa
Catarina

Bases Eleitorais
Blumenau
Joinville
Vale do Itajaí
Criciúma
Brusque

Ismael dos Santos é formado em Administração e foi
vereador em Blumenau nas legislaturas 1992—1996;
1996—2000, pelo Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB); e 2000—2004, pelo Partido dos Trabalhadores
(PT). Foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa
de Santa Catarina na 17ª legislatura (2011 — 2015) pelo
Democratas (DEM). Nas eleições de 2014, já no PSD, foi
reeleito deputado estadual para a 18ª legislatura (2015 —
2019), sendo o terceiro mais votado, com 66818 votos. Em
2022 foi eleito Deputado Federal com 110.531 votos, sendo
o 7º mais votado do estado. Dentre suas pautas de
atuação estão inclusas a defesa do Pacto Federativo, a
importância da Reforma Tributária e a necessidade de
melhorias nas rodovias de Santa Catarina como pautas
emergenciais.

REELEITO

JOSIVALDO JP
PSD

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Secretário de
Desenvolvimento
Econômico do município
de Imperatriz

Atuação
●

●

Autor do PL 1377/22, que
inclui o
microempreendedor
individual entre os
beneﬁciários da tarifa
social de energia
2º vice-presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços

Bases Eleitorais
Jacundá
Imperatriz
João Lisboa
Porto Franco
Governador Edison Lobão

Josivaldo dos Santos Melo, conhecido como Josivaldo JP, é
um empresário e agropecuarista, natural de Jacundá. Iniciou
sua trajetória política em 2016, como candidato a vereador,
mas não conseguiu se eleger. Mais tarde, foi Secretário de
Desenvolvimento Econômico do município de Imperatriz, de
2018 a 2020.
Candidatou-se a deputado federal em 2018, conquistando a
primeira suplência, e assumiu o mandato como titular em
janeiro de 2021. Na Câmara, chegou ao cargo de 2º
vice-presidente
da
Comissão
de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, além de membro
titular da Comissão de Seguridade Social e Família e da
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional
e da Amazônia.

REELEITO

JÚLIO CESAR
PSD

Piauí

Cargos Anteriores
●

●
●

Secretário de
Administração, Teresina,
PI (1971-1977)
Prefeito de Guadalupe,
PI (1977-1985, 1989-1991)
Diretor da CONAB

Atuação
●

●

Titular da comissão de
Finanças e Tributação
(2019-2022)
Relator da comissão
especial do Fundo de
Participação dos
Municípios (PEC 391/2017)

Bases Eleitorais
Simões
Piracuruca
Buriti dos Lopes
Guadalupe
Jaicós

Júlio Cesar, 74 anos, é professor, advogado, e uma das
ﬁguras mais tradicionais da política piauiense. Quando
ﬁliado ao ARENA, foi secretário de Administração e
subsecretário de Segurança de Teresina (1971-1977) até ser
nomeado prefeito de Guadalupe. Em 1986 virou secretário
de Agricultura do governo Bona Medeiros. Foi eleito
deputado federal pela primeira vez em 1994. Em 1998
perdeu a disputa para o Senado e foi nomeado diretor da
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Em 2001
assumiu a presidência da Águas e Esgotos do Piauí S/A
(Agespisa). E, por ﬁm, foi novamente eleito deputado
federal em 2002, e reeleito por cinco vezes desde então.
Vice-líder do PSD, integrou a comissão de Finanças e
Tributação na última legislatura e foi relator da comissão
especial da PEC 391/17 sobre o Fundo de Participação dos
Municípios. O deputado foi relator do PL 976/21, que
institui o marco regulatório da implantação das cidades
inteligentes

REELEITO

JÚNIOR FERRARI
PSD

Pará
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
(2003-2018)

Atuação
●

●

Sub-relator da comissão
especial sobre o Desastre
de Brumadinho
(2019-2022)
Titular da Comissão de
Minas e Energia
(2019-2022)

Bases Eleitorais
Oriximiná
Terra Santa
Porto de Moz
Bagre
Óbidos

Advogado natural de Oriximiná, foi deputado estadual por
quatro mandatos (2003-2018). Em 2018, foi eleito
deputado federal pela primeira vez e conseguiu eleger o
seu irmão Ângelo Ferrari para a Assembleia Legislativa do
Pará.
Sub-relator da comissão especial sobre o Desastre de
Brumadinho (2019-2022) e titular da de Minas e Energia
(2019-2022), é atuante em questões ambientais
relacionadas à mineração e pecuária, e questões
relacionadas à infraestrutura e tarifas no transporte de
passageiros e cargas por via aérea e rodoviária.

LAURA CARNEIRO
PSD

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Vereadora, Rio de
Janeiro, RJ (1989-1994)
● Secretária municipal de
Assistência Social, Rio
de Janeiro, RJ
(2021-2022)

Bases Eleitorais
Rio das Flores
Natividade
Varre-Sai
Aperibé
Rio Bonito

Atuação
●

Atuante na proteção à
primeira infância,
mulheres e direitos civis
para população LGBT

Laura Carneiro é uma política tradicional ﬂuminense.
Participou da Reforma Constituinte como assessora
parlamentar de Ulysses Guimarães. Em seguida, se elegeu
vereadora (1989-1994) e deputada federal (1995-2007,
2015-2022). Se licenciou na última legislatura para assumir a
secretaria municipal de Assistência Social (2021-2022).
Laura é muito atuante em questões como a defesa da mulher,
orçamento e direitos civis para a população LGBT. A
parlamentar também foi relatora da intervenção federal militar
no Rio de Janeiro.

REELEITA

LEANDRE
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Secretária Municipal
da Saúde de Iguaçu

●

Atuação
●

●

1ª vice-presidente
da Comissão de
Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa
Relatora da Lei que
instituiu o Pnainfo

Bases Eleitorais
Rebouças
Irati
Virmond
Chopinzinho
Pato Branco

Leandre Dal Ponte é uma engenheira civil, natural de Pato
Branco, que atuou como Secretária Municipal da Saúde de
Iguaçu, entre 1997 e 2000. Foi eleita para a Câmara dos
Deputados em 2014, sendo reeleita nos dois pleitos
seguintes. No Legislativo, atuou como 2ª e 1ª
vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa, e foi relatora da Lei 14232/2021, que instituiu
a Política Nacional de Informações Estatísticas
Relacionadas à Violência contra a Mulher.
A parlamentar também relatou a Lei 13535/2017, que
alterou o Estatuto do Idoso para garantir a oferta de cursos
e programas de extensão pelas instituições de educação
superior, e a Lei 13797/2019, que autoriza a pessoa física a
realizar doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em
sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.

REELEITA

LUISA CANZIANI
PSD

Paraná
Cargos Anteriores
A parlamentar não
exerceu nenhum
cargo eletivo antes
de se tornar
deputada federal em
2018

●

Atuação
●

●

●

●

Relatora do Marco
Legal de
Desenvolvimento e
Uso da Inteligência
Artiﬁcial no Brasil
Relatora da Lei
Amália Barros”, que
incluiu os
monoculares no
Estatuto da Pessoa
com Deﬁciência
Presidente da
Comissão de
Defesa dos Direitos
da Mulher
Relatora da MP que
desobriga escolas
de cumprir
quantidade mínima
de dias letivos por
conta da Covid-19

Bases Eleitorais
Nova Fátima
Corumbataí do Sul
Sapopema
Alvorada do Sul
Rio Bom

Luisa Canziani é uma advogada formada pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) e Mestre em Administração
Pública pelo IDP. Filha do ex-deputado Alex Canziani, a
jovem parlamentar foi eleita pela primeira vez em 2018, e
logo no início de seu mandato, tornou-se presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Além disso, Canziani também é presidente da Frente
Parlamentar de Economia e Cidadania Digital e
coordenadora da Comissão de Acompanhamento dos
Trabalhos do MEC. Foi a 1º Vice-Presidente da Comissão
que analisou o Estatuto do Aprendiz e atuou como
Coordenadora Adjunta da Secretaria da Mulher e da
Coordenadoria dos Direitos da Mulher. É considerada, pelo
site Congresso em Foco, uma entre os cinco
parlamentares mais inﬂuentes na área de educação.

LUIZ FERNANDO FARIA
PSD

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por 3
mandatos

Bases Eleitorais
Turvolândia
Crucilândia
Aracitaba
Mercês
Oliveira Fortes

Atuação
●
●

●

Vice-líder da minoria
na Câmara
Presidente da
Comissão de Minas e
Energia (CME)
Presidente da
Comissão de
Trabalho, de
Administração e
Serviço Público
(CTASP)

Luiz Fernando tem formação em engenharia mecânica
pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e
atua no setor empresarial como agropecuarista. Presidiu o
Sindicato Rural do município de Santos Dumont. Foi
também Diretor Fundador do Clube do Cavalo do
município de Juiz de Fora. Elegeu-se deputado estadual
em três oportunidades consecutivas – 1996, 2000 e
2004. Ao término do terceiro mandato, foi eleito para
representar o estado de Minas Gerais no Legislativo
nacional, assumindo o mandato de deputado federal após
as eleições de 2006, cargo ao qual foi reconduzido por
três oportunidades. O parlamentar conquistou, nas
eleições de 2022, o quarto mandato na Casa, apesar de
não ter sido eleito em 2018.
No exercício do mandato, Faria presidiu a Comissão de
Minas e Energia (CME) e a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP). Foi vice-líder da
Minoria na Câmara e participou, na atribuição de membro
titular, da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC).

LUIZ GASTÃO
PSD

Ceará
Cargos Anteriores
●

●

Presidente do Sistema
Fecomércio Ceará, que
inclui o SESC e o SENAI
Vice-presidente
Administrativo da
Confederação Nacional
de Bens, Serviços e
Turismo (CNC)

Atuação
●

●

Em sua gestão no
Sistema Fecomércio,
foi responsável pela
criação do Programa
Mesa Brasil Sesc no
Ceará, maior banco de
alimentos do estado,
que distribui mais de 3
mil toneladas de
alimentos por ano
Na Federação do
Comércio, ampliou para
36 o número de
sindicatos ﬁliados

Bases Eleitorais
Maracanaú
Palmácia
Massapê
Granjeiro
Maranguape

Luiz Gastão Bittencourt da Silva é um empresário, graduado
em Gestão Comercial, que atua no segmento de asseio,
conservação, segurança e administração presidiária. É o atual
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Ceará, dos Conselhos do Sesc e do
Senac e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do
Ceará (Ipdc). As instituições compõem o Sistema
Fecomércio-CE.
Em âmbito nacional, é vice-presidente administrativo da
Confederação Nacional do Comércio e membro dos
Conselhos da Federação Brasileira das Empresas de Asseio e
Conservação (FEBRAC). Apesar de sua forte atuação no setor
empresarial, que impacta, também, o meio político, o novo
parlamentar ainda não havia disputado um cargo eletivo. Em
2023, Gastão deverá realizar uma gestão voltada ao
fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e em prol
do desenvolvimento econômico e da geração de empregos.

REELEITO

LUIZ NISHIMORI
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado estadual
por dois mandatos
Fundador e
Presidente da
Maringá Golf Clube
Diretor de Assuntos
Brasil-Ásia da
Câmara do Comércio
e Indústria do Brasil

●
●

●

Atuação
●

●

●

Foi Presidente do
Grupo Parlamentar
Brasil-Japão e do
Grupo parlamentar
Brasil-Moçambique
Coordenador de
Relações
Internacionais da
FPA
Relator da
Comissão Especial
para analisar a
questão dos
Defensivos
Fitossanitários

Bases Eleitorais
Santa Fé
Santa Inês
Cruzeiro do Sul
Rio Branco do Ivaí
Borrazópolis
Sabáudia

Luiz Nishimori é um contador, agricultor e empresário,
natural de Marialva, que iniciou sua trajetória política por
meio de atividades representativas de classe. Foi
Presidente da Liga Desportiva Cultural Paranaense, da
Associação Cultural Esportiva de Maringá e do conselho
administrativo da Câmara do Comércio e Indústria Brasil
Japão do Paraná. Elegeu-se para seu primeiro cargo
eletivo em 2003, como deputado estadual, no qual
permaneceu por dois mandatos consecutivos e exerceu a
liderança do PSDB.
Na Câmara dos Deputados, o parlamentar já foi 2º
vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Coordenador de
Relações Internacionais da Frente Parlamentar da
Agricultura, bem como presidente do PR (atual PL) no
Paraná.

REELEITO

MARCO BERTAIOLLI
PSD

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

●
●
●

Vereador de Mogi
das Cruzes
Secretário de
Indústria e Comércio
de Mogi das Cruzes
Deputado estadual
Prefeito de Mogi das
Cruzes
Presidente do
Consórcio de
Desenvolvimento dos
Municípios do Alto
Tietê

Atuação
●
●
●

Presidente da CFT
Ex-presidente da
CDEICS
Relator de projetos
ligados às micro e
pequenas empresas

Bases Eleitorais
Mogi das Cruzes
Suzano
Salesópolis
Ubatuba
Biritiba Mirim

Marco Aurélio Bertaiolli é um empresário do setor
educacional e político natural de Mogi das Cruzes, região
metropolitana de São Paulo. Iniciou sua carreira política
ingressando ao antigo PFL, em 1996. Foi eleito vereador de
Mogi das Cruzes por dois mandatos, e também exerceu o
cargo de vice-prefeito. Em 2006, deixou o cargo para se
candidatar à ALESP, onde foi deputado estadual por dois
mandatos. Foi prefeito de Mogi das Cruzes por dois mandatos
(2009-2016), e elegeu-se para a Câmara dos Deputados em
2018.
O parlamentar possui extensa atuação no segmento
comercial e empresarial, tendo ocupado a presidência da
Associação Comercial de Mogi das Cruzes e a
vice-presidência da Confederação das Associações
Comerciais do Brasil (CACB). Com a defesa do micro e
pequeno empreendedor como bandeira, Bertaiolli foi relator
da MP que simpliﬁca a abertura de empresas e, mais
recentemente, do PL que torna permanente o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe). Nesta legislatura, ocupa o cargo
de presidente da Comissão de Finanças e Tributação e,
anteriormente, foi vice-presidente da Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).

REELEITO

MARCOS AURÉLIO SAMPAIO
PSD

Piauí

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum cargo
público ou eletivo antes
de se tornar deputado
federal em 2018

Atuação
●

Vice-líder do PSD

●

Membro titular do GT
sobre alterações na
Legislação Brasileira de
Internet

●

Coautor da PEC 32/21

Bases Eleitorais
Esperantina
Avelino Lopes
Brasileira
Boa Hora
Joca Marques

Marcos Aurélio Pádua Gonçalves de Sampaio é um
advogado tributarista e político brasileiro natural de
Teresina/PI. Sua primeira candidatura foi ainda durante a
graduação em Direito, onde concorreu a Deputado
Estadual pelo PMDB, tendo votos suﬁcientes apenas para
atuar como suplente. Sua primeira eleição foi em 2018
quando alcançou a Câmara de Deputados Federal, ainda
pelo MDB. Em 2022 se reelege deputado federal, desta
vez pelo PSD.Dentro da Câmara, destaca-se seu papel
como vice-líder do PSD desde maio de 2022, membro de
mais de 60 frentes parlamentares e de oito Comissões.
Atualmente é membro titular da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão de
Turismo, suplente na Comissão de Viação e Transportes,
Comissão de Política de Mobilidade e da Comissão da PEC
199/19 - Prisão em Segunda Instância e do Grupo de
Trabalho do Anteprojeto Novo Código de Processo Penal.
É coautor da PEC nº 32/2021, posteriormente transformada
em Emenda Constitucional nº 122/2022 que versa sobre a
alteração de idade máxima para nomeação de membros
do Supremo Tribunal Federal e do Projeto de Lei nº
2068/2020 que atualmente aguarda apreciação pelo
Senado Federal e estabelece novas hipóteses de
estelionato majorado.

REELEITO

MISAEL VARELLA
PSD

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Empresário

Atuação
●

●

Titular, da Comissão
de Defesa dos
Direitos das Pessoas
com Deﬁciência
(CPD)
Titular da Comissão
de Seguridade Social
e Família (CSSF)

Bases Eleitorais
Caiana
Argirita
Ubaporanga
Luisburgo
Ervália

Varella é Bacharel em Administração pela Universidade
Gama Filho e tem pós-graduação em economia pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem atuação no setor
empresarial e elegeu-se pela primeira vez à Câmara dos
Deputados nas eleições de 2014. A partir de então, foi
reconduzido à Casa por mais dois mandatos.
No exercício do mandato, o parlamentar participou, na
atribuição de membro titular, da Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deﬁciência (CPD) e da Comissão
de Seguridade Social e Família (CSSF).

REELEITO

OTTO FILHO
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
Diretor do conselho
da Associação
Brasileira de
Instituições
Financeiras de
Desenvolvimento
Presidente do
conselho
administrativo da
Agência de Fomento
da Bahia
Presidente do
Desenbahia, fundo de
desenvolvimento do
estado

●

●

●

Atuação
●

●
●

1º vice-presidente e
presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços
Relator do Marco Legal
do Câmbio
Membro do GT de
Reforma da Legislação
Eleitoral

Bases Eleitorais
Ribeira do Pombal
Simões Filho
Santa Luz
Santo Antônio de Jesus
Luís Eduardo Magalhães

Otto Alencar Filho é um administrador, com pós-graduação
nas áreas de controladoria para gestão de negócios e
política estratégica, pela Universidade do Estado da Bahia.
O parlamentar é ﬁlho do Senador da República pela Bahia,
Otto Alencar. Ao longo de sua carreira, atuou como diretor
do conselho da Associação Brasileira de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento (ABDE). Exerceu, também,
a presidência do conselho administrativo da Agência de
Fomento da Bahia.
Em seu primeiro mandato como deputado federal, Otto foi
presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços, cargo que atualmente ocupa
a 1ª vice-presidência. Foi o relator da Lei 14286/2021, que
instituiu o Marco Legal do Câmbio, e membro do Grupo de
Trabalho de Reforma da Legislação Eleitoral. Nas Eleições
de 2022, foi o deputado federal mais votado da Bahia.

PAULO LITRO
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Assessor do Núcleo
Jurídico-Administrativo
da Casa Civil do
Governo do Paraná
Deputado estadual por
dois mandatos

●

●

Atuação
●

Na Alep, foi autor
da Lei 19.283/2017,
que isenta o
doador de sangue
do pagamento de
taxas de inscrição
em concursos
públicos e
processos seletivos
realizados no
âmbito estadual

Bases Eleitorais
Pinhal de São Bento
Dois Vizinhos
Três Barras do Paraná
Cruzeiro do Iguaçu

Paulo Henrique Coletti Fernandes, conhecido como Paulo
Litro, é um advogado natural de Pato Branco, formado em
Direito e pós-graduado em Direito Administrativo pela
Universidade Positivo. É ﬁlho dos ex-deputados Luiz
Fernandes Litro e Rose Litro, e iniciou sua trajetória
proﬁssional na Fernandes Advogados, em 2010. Dois anos
depois, tornou-se assessor do Núcleo Jurídico
Administrativo da Casa Civil do Governo do Paraná e, em
2014, foi eleito deputado estadual. Na Alep, foi presidente
da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude.
Reeleito para a Assembleia em 2018, tornou-se líder RAPS
e foi presidente da Comissão de Indústria, Comércio,
Emprego e Renda, e vice-presidente da Comissão de
Orçamento. Com mais de 82 mil votos, obteve sua primeira
vaga na Câmara dos Deputados em 2022.

REELEITO

PAULO MAGALHÃES
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
Deputado estadual
por dois mandatos
Diretor da Construtora
Adolpho Lindenberg
Diretor-Presidente da
Rádio Clube
Presidente do Esporte
Clube Vitória

●
●
●
●

Atuação
●
●

Foi presidente da
CCTCI na Câmara
Relator da Lei 14173/21,
que modiﬁcou valores
da Contribuição para o
Desenvolvimento da
Indústria
Cinematográﬁca
Nacional

Bases Eleitorais
Nordestina
Santa Cruz da Vitória
Itaju da Colônia
Itajuípe
Camamu

Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães é um administrador de
empresas e político baiano, natural de Salvador, formado
pela Escola de Administração de Empresas da Bahia de
Salvador. Iniciou sua trajetória política como deputado
estadual, pelo antigo PFL, permanecendo na Assembleia
por dois mandatos, entre 1991 e 1998. A partir da eleição
daquele ano, o parlamentar permaneceu na Câmara dos
Deputados, caminhando para o sétimo mandato
consecutivo.
Como deputado federal, foi presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(2017-2018) e 2º vice-presidente da comissão especial da
Reforma do Judiciário. Ainda, foi relator na comissão
especial da PEC 249/2000, que tratou da proposta de
combate à pobreza.

REELEITO

PEDRO PAULO
PSD

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●

Deputado estadual, RJ
(2006-2010
Secretário municipal do
Meio Ambiente (2001),
Casa Civil (2009),
Fazenda (2021), Rio de
Janeiro, RJ

Atuação
●

Atuante em defesa do
desenvolvimento
econômico

Bases Eleitorais
Paty do Alferes
Miguel Pereira
Cordeiro
Rio de Janeiro

48 anos, economista, casado e pai de três ﬁlhos. Foi
secretário do Meio Ambiente, chefe da Casa Civil e secretário
executivo de Coordenação do município do Rio de Janeiro na
gestão de Eduardo Paes. Foi condenado pelo TRE-RJ por
abuso de poder político-econômico e conduta vedada a
agente público, pelo uso do “Plano Estratégico Visão Rio
500”. Em maio de 2018, uma liminar do TSE suspendeu o
processo devolvendo elegibilidade a Pedro Paulo e Paes.
Tem como seus principais aliados, Paes e César Maia. É muito
atuante na pauta de Desenvolvimento Econômico e
Administração Pública. É autor de propostas de revitalização
econômica e sobre criação de um estatuto que discipline a
atuação do gestor público e ofereça ao mesmo tempo
penalidades severas para aqueles que praticam atos de
corrupção. Também é autor de proposta para direcionamento
dos royalties do petróleo

RAIMUNDO SANTOS
PSD

Pará
Cargos Anteriores
●
●

●

●

Deputado estadual por
cinco mandatos
Presidente da
Associação Comercial,
Agrícola e Pastoril de
Paragominas
Assessor Jurídico da
Prefeitura de
Paragominas
Advogado no Banco
Bamerindus do Brasil

Atuação
●

●

Na Alepa, foi presidente
da Comissão de
Constituição e Justiça e
ouvidor-geral da Casa
Na Câmara dos
Deputados, foi 2º
vice-presidente da
Comissão da Amazônia e
de Desenvolvimento
Regional

Bases Eleitorais
Paragominas
Belém

Raimundo Santos é um advogado e político natural de
Santarém, que possui uma extensa trajetória no Legislativo
estadual e nacional. Atua como advogado desde 1980,
com experiência em Juízos de Primeiro Grau e nos
Tribunais. Evangélico, é ﬁlho do pastor Joaquim Pereira
dos Santos, um dos grandes pioneiros da Assembleia de
Deus no Pará.
O político exerceu, ao todo, oito mandatos como
parlamentar, sendo o único deputado estadual constituinte
com mandato na legislatura mais recente. Na Alepa, foi
deputado por cinco mandatos, tendo sido presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e ouvidor-geral da
Casa. Na Câmara dos Deputados, onde exerceu três
mandatos, foi 2º vice-presidente da Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional.

RICARDO SILVA
PSD

São Paulo

Cargos Anteriores
Oﬁcial de Justiça
Vereador

●
●

Bases Eleitorais
Ribeirão Preto
Serrana
Cajuru
Batatais
Brodowski

Atuação
●
●

Vice-Líder do PSB
Vice-Líder do PSD

Ricardo Augusto Machado da Silva é ﬁlho do Deputado
Estadual Rafael Silva, é formado em Direito e Pós-Graduado
em Sociologia. Aos 27 anos, em 2012, elegeu-se vereador de
Ribeirão Preto, sendo o vereador mais votado naquela
eleição. Em 2016, foi candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto.
Foi para o segundo turno, quando perdeu a eleição. Em 2018,
foi eleito suplente de deputado federal por São Paulo com
61.037 votos. Em abril de 2020, com a morte de Luiz Flávio
Gomes, Luiz Lauro Filho assumiu o cargo, mas acabou
falecendo no mês seguinte vítima de um infarto. Com isso,
Ricardo Silva, segundo suplente, assumiu o mandato. Em
2022 foi eleito Deputado Federal com 133.936 votos.

REELEITO

RICARDO GUIDI
PSD

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●
●

Empresário
Produtor Rural
Deputado Estadual

Bases Eleitorais
Criciúma
Braço do Norte
Forquilhinha
Morro da Fumaça
Urussanga
Atuação
●

Na Câmara dos
Deputados foi Vice-Líder,
Bloco PL, PP, PSD,
SOLIDARIEDADE,
AVANTE

Ricardo Guidi é empresário, produtor rural e bacharel em
direito, com pós-graduação em gestão empresarial. Filho
do ex-prefeito de Criciúma (1977-1983 e 1989-1992) e
ex-deputado estadual por seis mandatos Altair Guidi e da
professora e ex-senadora (1996 e 1999) Sandra Zanatta
Guidi. Nas eleições de 2014, em 5 de outubro, foi eleito
deputado estadual para a Assembleia Legislativa de Santa
Catarina na 18ª legislatura (2015 — 2019). Assumiu o cargo
em 1 de fevereiro de 2015. Em 2018 foi eleito Deputado
Federal e em 2022 foi reeleito com 74.066 votos.

REELEITO

SÉRGIO BRITO
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
Diretor-Presidente do
Piatã Praia Hotel
Diretor-Presidente da
Rádio Fascinação
Deputado Federal
Constituinte
Assessor da Casa
Civil do governo da
Bahia
Vereador de Salvador
Secretário Municipal
de Governo de
Salvador

●
●
●
●

●
●

Atuação
●

●

Foi presidente da
CFFC e da CDC na
Câmara dos
Deputados
1º Vice-Presidente da
Comissão de Turismo

Bases Eleitorais
Barra do Choça
Bom Jesus da Lapa
Riachão das Neves
Érico Cardoso
Gavião
Tabocas do Brejo Velho

Sérgio Luís Lacerda Brito é um administrador e empresário
baiano, natural de Vitória da Conquista. É bacharel em
Direito pela Faculdade de Artes, Ciências e Tecnologias de
Salvador. Sérgio é ﬁlho do ex-deputado Henrique Brito Filho
e irmão do ex-prefeito de Itororó, Marco Brito. Iniciou sua
trajetória política como assessor da Casa Civil do Governo
baiano em 1983, mesmo ano em que exerceu a assessoria
da Presidência da Emater. Foi eleito Deputado Federal
Constituinte em 1986, e reeleito em 1990, permanecendo na
Casa até 1994.
Ao deixar o Legislativo, foi eleito vereador de Salvador e
atuou como Secretário Municipal de Governo. Retornou à
Câmara dos Deputados em 2007, permanecendo no cargo
até os dias atuais. Em sua trajetória na Câmara, foi 1º
Vice-Presidente da Comissão de Turismo, além de
presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle e da Comissão de Defesa do Consumidor.

REELEITO

SANDRO ALEX
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Secretário de
Infraestrutura e
Logística do
estado do Paraná

●

Atuação
●

●

Vice-líder da
Minoria na
Câmara
Vice-líder do PSD
na Câmara

Bases Eleitorais
Leópolis
Ipiranga
Rio Azul
São João do Triunfo
Pinhalão

Sandro possui formação em direito pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Elegeu-se pela primeira
vez durante o pleito de 2010, quando se candidatou à
Câmara dos Deputados. Foi reconduzido ao cargo por
mais três oportunidades e atuou como Secretário de
Infraestrutura e Logística do estado do Paraná.
No exercício do mandato, o parlamentar foi vice-líder da
bancada do PSD e da Minoria, presidiu a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e
participou, enquanto membro titular, da Comissão de
Cultura (CCULT).

REELEITO

SARGENTO FAHUR
PSD

Paraná

Cargos Anteriores
Primeiro-sargento
da Polícia Militar
do estado do
Paraná

●

Atuação
●

Titular da
Comissão de
Segurança
Pública e
Combate ao
Crime Organizado
(CSPCCO)

Bases Eleitorais
Paiçandu
Mandaguaçu
Mandaguari
Maringá
Sarandi

Fahur é primeiro-sargento da Polícia Militar do estado do
Paraná e foi eleito pela primeira vez a um cargo público
nas eleições de 2018, quando se candidatou a deputado
federal, tendo conquistado a recondução ao cargo no
pleito de 2022.
No exercício do mandato, o parlamentar participou, na
condição de membro titular, da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

REELEITO

SIDNEY LEITE
PSD

Amazonas

Cargos Anteriores
Presidente do
Instituto de
desenvolvimento
Agropecuário do
Amazonas
Deputado estadual
por dois mandatos
Secretário Municipal
de Projetos Especiais
e Gestão Tecnológica
de Manaus

●

●
●

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PSD na
Câmara
Presidente da
comissão de
Desenvolvimento
Econômico,
Indústria, Comércio
e Serviços (CDEICS)
Membro da Frente
Parlamentar Mista
da Contabilidade
Brasileira

Bases Eleitorais
Maués
Manaus
Autazes
Tefé
Boca do Acre

Sidney Leite é um político amazonense, natural de Maués,
que iniciou sua trajetória política em movimentos
estudantis, tendo sido fundador da União dos Estudantes
Secundaristas de Maués e presidente do Centro
Universitário de Comunicação Social da UFAM. Como
homem público, foi vice-prefeito e secretário de Educação
de Maués, elegendo-se prefeito do município por dois
mandatos (2001-2008).
O parlamentar ainda atuou como Secretário de Projetos
Especiais e Gestão Tecnológica em Manaus (2009), e foi
eleito deputado estadual por dois mandatos, entre 2011 e
2018. Em sua primeira legislatura como deputado federal
(2019-2022), ocupou o cargo de vice-presidente da
Comissão de Finanças e Tributação (2021) e, em abril de
2022, elegeu-se presidente da CDEICS, uma das principais
comissões permanentes da Casa. No mesmo ano, foi
relator da Medida Provisória que criou o Programa Internet
Brasil.

REELEITO

STEFANO AGUIAR
PSD

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Estagiário do
Ministério da
Fazenda
Assessor do
governo do estado
de Minas Gerais

Atuação
●
●

Vice-líder do PSD na
Câmara
3º vice-presidente da
CMADS

Bases Eleitorais
Gurinhatã
Rio Manso
Santos Dumont
Itanhandu
Mata Verde

Aguiar é formado em administração pelo Instituto
Metodista Izabela Hendrix. Foi estagiário do Ministério da
Fazenda em Belo Horizonte e assessor no governo do
estado de Minas Gerais. É membro da Igreja do
Evangelho Quadrangular, organização na qual também
teve passagem proﬁssional, atuando como assistente
administrativo
na
Fundação
Rádio
Educativa
Quadrangular, e acadêmica, tendo sido estudante do
curso de teologia oferecido pelo Instituto da Igreja do
Evangelho Quadrangular. O parlamentar ingressou na
Casa a partir da renúncia de outrem, tendo sido eleito
como suplente nas eleições de 2010. Desde então,
conquistou três reeleições consecutivas, sendo a última
no pleito de 2022, e prossegue para a quarta legislatura
na Câmara.
No exercício do mandato, o parlamentar foi vice-líder de
seu partido na Câmara e membro titular da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS), comissão à qual serviu como 3º
vice-presidente.

ZÉ HAROLDO CATHEDRAL
PSD

Roraima

Cargos Anteriores
●

Presidente do
Instituto de
Previdência de
Roraima

●

Diretor da Faculdade
Cathedral

Atuação
●

Empresário ligado ao
segmento da Educação

●

Presidente do PSD em
Roraima

Bases Eleitorais
Alto Alegre
Rorainópolis

José Haroldo Cathedral é um advogado e empresário do
ramo educacional, que atuou como diretor da Faculdade
Cathedral. Desde 2019, o novo parlamentar é presidente do
Instituto de Previdência de Roraima. Natural de Cuiabá, vive
em Roraima há mais de dez anos, e cumprirá seu primeiro
mandato eletivo em 2023. Zé Haroldo é o atual presidente
do PSD no estado de Roraima.

REPUBLICANOS

ADAIL FILHO
REPUBLICANOS

Amazonas
Cargos Anteriores
●

Prefeito, Coari, AM
(2016-2022)

Bases Eleitorais
Borba
Maués
Barreirinha

Adail é prefeito (2016-2022) e ﬁlho do ex-prefeito de Coari,
também por dois mandatos, Adail Pinheiro. Também é
irmão
da
deputada
estadual
Mayara
Pinheiro
(Republicanos) e primo do atual prefeito de Coari, Keitton
Pinheiro, seu antigo vice.
Adail, que havia decidido apoiar a candidatura de
Amazonino Mendes ao governo do estado, mudou de
estratégia a praticamente uma semana da eleição, colando
na imagem de Wilson Lima, que aparecia à frente nas
pesquisas.

ALBUQUERQUE
REPUBLICANOS

Roraima

Cargos Anteriores
●

Vereador de Boa
Vista por três
mandatos

●

Militar da reserva

Bases Eleitorais
Boa Vista

Atuação
●

Na Câmara Municipal,
foi vice-presidente da
Comissão de
Orçamento,
Fiscalização Financeira,
Tributação e Controle, e
presidente da
Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar

José Francisco Lopes de Albuquerque é militar da reserva e
político natural de Moraujo/CE. Foi candidato a vereador de
Boa Vista/RR em 2012 pelo Democratas, sendo eleito para o
mesmo cargo em 2016 pelo PCdoB e reeleito em 2020 pela
Rede Sustentabilidade. Durante seus mandatos como
vereador, foi vice-presidente da Comissão de Orçamento,
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, e presidente
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Também foi
titular em outras comissões, como de Educação, Cultura,
Esporte e Juventude, e de Legislação, Justiça e Redação
Final. Foi autor de 86 matérias e coautor de uma matéria
publicada na Câmara Municipal.
Albuquerque se deﬁne como base do governo Bolsonaro e
suas propostas se dividem nas áreas de meio ambiente,
lazer e cultura, emprego e renda, saúde, educação,
tecnologia, jovens, segurança pública e agricultura familiar.

REELEITO

ALEX SANTANA
REPUBLICANOS

Bahia

Cargos Anteriores
Suplente de Vereador
por um mandato
Chefe de Gabinete da
Assembleia
Legislativa da Bahia

●
●

Atuação
●

Autor da Lei
14408/2022, que
dispõe sobre a
transferência,
comercialização e
cessão do tempo de
programação para a
produção
independente

Bases Eleitorais
Ibirapitanga
Wenceslau Guimarães
Filadélﬁa
Ituberá
Itacaré

Alex Marco Santana Sousa, nascido em 22 de junho de
1972, é um corretor de imóveis e político baiano, ﬁliado ao
Republicanos. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 62.922 votos.
Na Câmara dos Deputados, tem atuação na defesa de
políticas públicas que promovam a valorização da vida com
base nos princípios cristãos, a liberdade religiosa e a
proteção das mulheres em condição de risco. Também tem
como bandeira a valorização do trabalho das entidades
associativas. Foi membro titular da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e da Comissão de
Viação e Transportes.

ALEXANDRE GUIMARÃES
REPUBLICANOS

Tocantins

Cargos Anteriores
Presidente do Sindicato
Rural de Novo
Repartimento
Presidente da
Associação Comercial
de Novo Repartimento
Vice-prefeito de Novo
Repartimento

●

●

●

Atuação
●

Ligado ao tema do agro,
o parlamentar irá atuar
em defesa do
desenvolvimento
econômico sustentável,
da geração de
empregos e da
educação ﬁnanceira

Bases Eleitorais
Araguaína
Bandeirantes do Tocantins
Filadélﬁa
Juarina
Colméia

Alexandre Guimarães é um advogado e pecuarista,
especialista em Direito Público, que possui atuação na área
jurídica do Instituto de Previdência dos Servidores de
Araguaína, sua cidade natal. Após a conclusão de seu curso
universitário, passou a exercer sua atividade no estado do
Pará, onde foi presidente do Sindicato Rural e da Associação
Comercial de Novo Repartimento. No município, Guimarães
também exerceu o cargo de vice-prefeito.
O parlamentar se candidatou pela primeira vez em 2022, e foi
o terceiro deputado federal com mais votos em Tocantins,
54703, ou 6,59% dos votos válidos.

REELEITO

AMARO NETO
REPUBLICANOS

Espírito Santo
Cargos Anteriores
●
●

Apresentador televisivo
Deputado estadual por
um mandato

Atuação
●

●
●

Coautor da PEC
10/2021, que preserva a
Lei de Informática e o
Padis no rol de
incentivos ﬁscais
Titular da CDEICS,
CTUR e CCTCI
Titular da Comissão
Especial do PL 1440/19,
sobre o Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

Bases Eleitorais
Cariacica
Viana
Guarapari
Serra
Vitória
Vila Velha

Amaro Neto é um jornalista, apresentador televisivo e
comunicador, natural de Vitória. Tornou-se conhecido no
estado após se tornar apresentador do Balanço Geral, da
Rede Record, um dos programas com maior audiência dentro
da emissora. Neto chegou a ir para Belo Horizonte, para se
tornar apresentador da Band Minas, mas retornou à Vitória
em 2013. No ano seguinte, candidatou-se a deputado
estadual e foi o parlamentar mais bem votado naquela
eleição, com mais de 55 mil votos.
Amaro chegou a se candidatar para a Prefeitura da capital,
em 2016, mas foi derrotado no segundo turno por uma
pequena diferença de votos. Em 2018, voltou a registrar a
maior votação para um deputado, quando se elegeu para a
Câmara federal. Em seu mandato, foi membro titular das
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços (CDEICS), de Turismo (CTUR) e Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI). Na Câmara,
foi relator do PL 296/20, que confere prioridade no uso do
fundo do meio ambiente para projetos de turismo em parques
nacionais.

ANTÔNIA LUCIA
REPUBLICANOS

Acre

Cargos Anteriores
Economista
Presidente do PSC no
Acre

●
●

Bases Eleitorais
Senador Guiomard

Economista, Lúcia está caminhando para o seu terceiro
mandato pelo Estado do Acre. Seu primeiro ciclo foi de 2011 a
2015 e o segundo de 2019 a 2023.
Atuação
●

Foi 1ª vice-presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias

Foi ﬁliada ao PSC e ao PL antes de migrar para o
Republicanos. A parlamentar foi 3ª e 1ª vice-presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, entre 2013 e 2014.
Também foi 1º Vice-Presidente da Comissão Especial do PL
7370/14, sobre repressão ao tráﬁco de pessoas.

REELEITO

AUGUSTO COUTINHO
REPUBLICANOS

Pernambuco

Cargos Anteriores
Vereador do
município do
Recife por dois
mandatos
Deputado estadual
pelo estado do
Pernambuco

●

●

Atuação
●

Foi líder do SD na
Câmara

Bases Eleitorais
Verdejante
Tacaratu
Parnamirim
Joaquim Nabuco
Lagoa do Carro

Coutinho foi eleito em 1992 para a Câmara Municipal do
município do Recife. Foi reconduzido ao cargo em 1996,
mas renunciou após ser eleito para a Assembleia
Legislativa do estado de Pernambuco. Serviu um mandato
na Casa até ser eleito, no pleito de 2002, para uma vaga
na Câmara dos Deputados, onde segue para seu 4º
mandato.
O parlamentar foi líder do SD na Casa antes de migrar para
o Republicanos, partido pelo qual disputou as eleições de
2022. Participou de forma notável, durante as legislaturas
na Casa, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (CREDN) e da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).

REELEITO

CARLOS GOMES
REPUBLICANOS

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

Missionário da Igreja
Universal do Reino de
Deus
Deputado estadual por
dois mandatos

Atuação
●
●

●

Foi 1º Vice-Presidente
da CMADS
Foi vice-líder do
Republicanos na
Câmara
Autor da Lei de
Incentivo à Reciclagem

Bases Eleitorais
Carlos Gomes
Uruguaiana
Alvorada
Caraá
Nova Santa Rita

Antônio Carlos Gomes da Silva, conhecido como Carlos
Gomes, é um pastor, radialista e político baiano, que preside
o Republicanos no Rio Grande do Sul. O parlamentar
desenvolveu sua trajetória pública como pastor na Igreja
Universal do Reino de Deus, onde foi missionário em
diversos estados do país. No RS, Gomes passou a atuar
como radialista no segmento gospel, e pelo reconhecimento
na área, se candidatou a deputado estadual em 2006. Na
Assembleia do RS, ocupou dois mandatos como
parlamentar, e se candidatou à Câmara em 2014.
Naquele pleito, tornou-se o primeiro deputado federal do
Republicanos no estado, eleito com mais de 92 mil votos.
Em seu primeiro mandato, foi 2º e 1º vice-presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS). Reeleito em 2018, o parlamentar
voltou à 2º vice-presidência da CMADS e foi membro titular
da Comissão Especial do PL 1095/19, sobre reclusão por
maus-tratos aos animais. Carlos Gomes é autor da Lei
14260/21, que criou o Fundo de Apoio para Ações Voltadas
à Reciclagem (Favorecicle) e Fundos de Investimentos para
Projetos de Reciclagem (ProRecicle).

REELEITO

CELSO RUSSOMANNO
REPUBLICANOS

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

●

●

Comunicador e repórter
na TV Record
Apresentador do
Programa da Tarde no
Quadro Patrulha do
Consumido
Conselheiro-Presidente
do Instituto Nacional de
Defesa do Consumidor
Vice-Presidente da
Associação Paulista de
Colunistas Sociais

Atuação
●
●

●

Ex-presidente e atual
vice-presidente da CDC
Autor do PL 2035/22,
que obriga planos de
saúde a detalhar
despesas e lucro em
boleto enviado a
beneﬁciário
Relator do PL 1149/21,
que cria programa
nacional para mediação
de queixas de
consumidores

Bases Eleitorais
São Paulo
Santos
Borborema
Pirassununga
Araraquara

Celso Russomanno é um jornalista e repórter brasileiro,
natural de São Paulo/SP. Tornou-se conhecido
nacionalmente por seu trabalho na televisão, onde
comandava o quadro Patrulha do Consumidor, na Rede
Record. Presidiu o Instituto Nacional de Defesa do
Consumidor e foi conselheiro da Federação Brasileira de
Colunistas Sociais. Com a bandeira de defesa do
consumidor, Russomanno emplacou sua carreira política
na década de 1990, elegendo-se deputado federal pela
primeira vez em 1995. Naquela eleição, foi o candidato
mais votado à Câmara, repetindo o feito em 2014, quando
foi o deputado mais votado do Brasil.
Participou de cinco das seis legislaturas entre 1994 e
2022, deixando apenas de concorrer em 2010, quando se
candidatou ao Governo de São Paulo, ﬁcando em terceiro
lugar. O repórter tentou se tornar prefeito da capital
paulista por quatro eleições consecutivas, mas foi
derrotado em primeiro turno. Na Câmara dos Deputados,
presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor, na qual é
o atual vice-presidente. Também foi vice-presidente da
Comissão Especial do PL 7419/06, que trata de mudanças
em planos de saúde.

REELEITO

CLEBER VERDE
REPUBLICANOS

Maranhão
Cargos Anteriores
●

●
●

Coordenador da
bancada do Maranhão
na Câmara
Gerente regional do
INSS
Vereador de São Luís
por três mandatos

Bases Eleitorais
Junco do Maranhão
Pirapemas
São João do Soter
Bom Jesus das Selvas
Caxias
São Luís

Atuação
●
●
●

●

Presidente estadual do
Republicanos - Maranhão
Foi chefe da Secom na
Câmara
Relator na Comissão
Especial da PEC 395/14,
que trata sobre a
gratuidade no ensino
público
Presidente da FP Mista de
Apoio à Produção e
Industrialização de
Pescado e da FP Mista
pelos Direitos dos
Despachantes
Documentalistas

Cleber Verde é um professor, servidor público e político
natural de Santa Luzia. Formado em Matemática, foi professor
do ensino médio e, aos 22 anos, foi aprovado para o
concurso federal do INSS, onde foi chefe de posto e gerente
regional. Se candidatou para a Câmara dos Vereadores de
São Luís em 1992, mas se elegeu apenas em sua segunda
tentativa, em 1996. Atuou como vereador por três mandatos
consecutivos, até o ano de 2006, quando se tornou deputado
federal.
Em sua atuação na Câmara, ocupou o cargo de chefe da
Secretaria de Comunicação, entre 2015 e 2016, período em
que também trabalhou para viabilizar o aplicativo Infoleg. Foi
2º Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias e 3º vice-presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família. Foi relator na Comissão Especial da PEC
395/14, que trata sobre a gratuidade no ensino público. É
autor do projeto que instituiu o Dia Nacional do Evangélico,
comemorado todo 30 de novembro.
Verde foi presidente da Frente Parlamentar dos Aposentados
e Pensionistas e da FPMista em Defesa das Universidades
Públicas Estaduais e Municipais do Brasil. Atualmente, preside
a FPMista pelos Direitos dos Despachantes Documentalistas
e a FPMista de Apoio à Produção e Industrialização de
Pescado.

DEFENSOR STÉLIO DENER
REPUBLICANOS

Roraima

Cargos Anteriores
●

●

Presidente da
Associação dos
Defensores Públicos
do Estado de Roraima
Vice-presidente da
OAB-RR

Bases Eleitorais
Pacaraima
Boa Vista
Uiramutã

Stélio Dener de Souza Cruz é natural de Boa Vista/RR e ex
Defensor Público do estado de Roraima. É formado em
Direito pela Universidade Federal de Roraima, e possui
especialização em Processo Civil pela Faculdade Atual da
Amazônia.
Presidiu a Associação dos Defensores Públicos do Estado
de Roraima de 2005 a 2007. Stélio também exerceu dois
mandatos de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de
Roraima (TRE-RR), de 2008-2010 e 2011-2013, foi
vice-presidente da OAB-RR, de 2006-2009 e 2009-2013. É
o primeiro defensor público de Roraima a ser eleito para um
cargo na Câmara de Deputados.
Durante a campanha eleitoral apresentou propostas para
diversas áreas, como esporte, lazer, cultura, moradia, defesa
dos povos indígenas, segurança e cidadania.

DELEGADO ANDRÉ DAVID
REPUBLICANOS

Sergipe
Cargos Anteriores
●
●

Diretor do Denarc em
Sergipe
Delegado da Polícia
Judiciária

Bases Eleitorais
Estância
Aracaju
Arauá
Nossa Senhora do Socorro

André David Caldas Rosa Rodrigues é um delegado da
Polícia Judiciária, que estreou no meio político em 2022. O
novo parlamentar é concursado desde 2006, e já exerceu o
cargo de Diretor da Divisão Estadual de Narcóticos em
Sergipe. Em sua campanha pelo Republicanos, André se
comprometeu com as pautas do Sindicato dos Policiais Civis
de Sergipe, como viabilizar o pagamento do Adicional
Constitucional de Periculosidade, Adicional Noturno e de
Interiorização, e Auxílios Alimentação e Saúde.
Atuação
●

●

Voltada para a
segurança pública e a
valorização dos
agentes
Apresenta projetos
para as áreas de
Educação, Saúde,
Emprego e Renda

Ainda, o parlamentar deve atuar em defesa da remuneração
correta pelo trabalho extraordinário, da devolução das vagas
retiradas do cargo de Agente de Polícia e a ampliação das
vagas existentes para os cargos da base, em percentual
igual ou superior ao que foi ampliado para o cargo de
Delegado. Além da segurança pública, constam como
pautas principais do parlamentar: a educação, através de
matérias de empreendedorismo e educação ﬁnanceira nas
escolas; emprego e renda, como a ampliação do valor da
Garantia Safra e a defesa do projeto Carnalita em Sergipe; e
a saúde, com a criação do projeto Saúde na Estrada.

REELEITO

DIEGO GARCIA
REPUBLICANOS

Paraná

Cargos Anteriores
O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo antes de se
eleger deputado
federal em 2014

●

Atuação
●

●

Presidente da
Frente Parlamentar
em Defesa da Vida
e da Família e da
Frente Parlamentar
de Doenças Raras
Autor da Lei
13.269/2016, que
autoriza o uso da
fosfoetanolamina
sintética por
pacientes
diagnosticados com
neoplasia maligna

Bases Eleitorais
Siqueira Campos
Andirá
Lidianópolis
Abatiá

Diego Garcia é um administrador e político, ligado ao
movimento da Renovação Carismática Católica. Elegeu-se
ao cargo de deputado federal em 2014, após ter sido
escolhido por coordenadores do Ministério de Fé e Política
da RCC. Conservador, possui um mandato voltado à
proteção da vida e da família.
Em seu mandato, Garcia foi responsável pela autoria de
três leis: a Lei 13.436/2017, que garante às mães a
assistência na amamentação nas unidades de saúde, que
devem prestar orientações quanto à técnica adequada; a
Lei 13.269/2016, que autoriza o uso da fosfoetanolamina
sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia
maligna; e a Lei 13.611/2018, que institui o Dia Nacional do
Exportador. Foi relator da lei que trata sobre o Estatuto da
Família e Estatuto do Nascituro.

FRANCIANE BAYER
REPUBLICANOS

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

Deputada estadual
por um mandato

Bases Eleitorais
Santa Maria
Porto Alegre
Atuação
●

Na ALRS, foi presidente
da Frente Parlamentar
sobre o Câncer de
Mama e
vice-presidente da
Comissão de Saúde e
Meio Ambiente

Franciane Bayer é uma bacharela em direito e política
gaúcha, natural de Santa Maria. Franciane é irmã da
deputada federal Liziane Bayer, que não concorreu à
reeleição, e cunhada da deputada estadual eleita pelo RS,
Eliana Bayer. Liziane, por sua vez, tornou-se 1ª suplente de
Senador, na chapa do vice-presidente Hamilton Mourão.
Iniciou sua trajetória pública como deputada estadual, em
2018, eleita pelo PSB com mais de 40 mil votos. Em seu
mandato, foi segunda vice-presidente da Assembleia
Legislativa em 2020, além de procuradora da Mulher e
membro da Mesa Diretora da Casa. Em 2021, foi eleita para
integrar a nova diretoria do Bloco Brasileiro da União de
Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul. Também foi
presidente da Frente Parlamentar sobre o Câncer de Mama
e vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente
Eleita para a Câmara dos Deputados em 2022, defende uma
política voltada para o desenvolvimento do Estado e a
valorização do ser humano, alinhada aos princípios e valores
cristãos em defesa da fé, da família e da vida.

FRED LINHARES
REPUBLICANOS

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
●
●

Radialista
Apresentador de
Televisão (Jornal
Local do DF)

Atuação
● Primeiro mandato
(2023 a 2026)

Bases Eleitorais
Recanto das Emas
Samambaia Sul/Norte
Taguatinga
Guará

Brasiliense, Fred é ﬁlho do radialista, jornalista e ex-deputado
distrital, Silvio Linhares. Tornou-se jornalista por inspiração do
seu pai. Se declara cristão.
O apresentador era o âncora do programa diário na Rede TV
(DF) Cidade Alerta. Programa que serviu de plataforma para
uma das suas principais pautas: sem tolerância com a
criminalidade. Além desta agenda, Fred também defende os
conceitos tradicionais de família.

REELEITO

GILBERTO ABRAMO
REPUBLICANOS

Minas Gerais
Cargos Anteriores
●

●

●

Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
quatro mandatos
consecutivos
Presidente da
Comissão Executiva
estadual do
Republicanos no
estado de Minas
Gerais
Vice-presidente da
Comissão de
Constituição e
Justiça da
Assembleia
Legislativa do
estado de Minas
Gerais

Atuação
●

●

Vice-líder do
Republicanos na
Câmara
Foi membro titular da
Comissão Especial
que discutiu a PEC
034/19 - Orçamento
Impositivo

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Sete Lagoas
Medina

Abramo possui formação em teologia e é Bispo da Igreja
Universal. Ingressou na política em 2002 quando se
candidatou a Deputado Estadual pelo estado de Minas
Gerais, tendo sido eleito pelo PMDB. Em 2018,
impulsionado pelas forças de direita no país, se elegeu
Deputado Federal pelo Republicanos. O mandato de
Gilberto tem como foco pautas religiosas e de saúde,
sendo autor de leis que agradam sua base eleitoral,
propondo maiores punições a sátiras religiosas, incentivo
habitacional aos proﬁssionais de segurança pública,
atendimento preferencial a pacientes com neoplasias
malignas e com relação à classiﬁcação indicativa que
incide sobre exposições e intervenções artísticas.
Na casa, o parlamentar foi vice-líder do Republicanos e
membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC) e da Comissão de Finanças e Tributação
(CFT).

GILVAN MAXIMO
REPUBLICANOS

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
Secretário do Entorno
do Governo de Goiás
Secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação
do Distrito Federal

●
●

Bases Eleitorais
Samambaia Sul/Norte
Asa Sul
Águas Claras
Atuação
●

Integrante da
equipe de transição
do governador
Ibanez.

Empresário do setor de construção civil com atuação no DF e
no Goiás. O goiano foi secretário de Ciência e Tecnologia do
governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB) até abril de 2022.
Em 2014, foi candidato a deputado federal por Goiás pelo PRB,
mas não se elegeu. Nas eleições de 2018, apoiou a
candidatura de Rogério Rosso (PSD) para o GDF.
É casado com Miranda Castro, que comanda uma grife de
mesmo nome, importante nome no DF. Em julho deste ano,
protagonizou uma discussão com Arruda (PL), durante a
convenção do MDB que conﬁrmou a candidatura de Ibaneis, e
chegou a levar um tapa do ex-governador. Empresário, GIlvan
declarou R$ 490 mil ao TSE.

REELEITO

GUSTINHO RIBEIRO
REPUBLICANOS

Sergipe
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
por dois mandatos

●

Vereador de
Lagarto/SE

●

Assessor do Tribunal
de Contas de Sergipe

Atuação
●

3º Vice-Presidente da
Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle

●

Presidente da Comissão
Especial do PL
2303/2015, sobre
regulamentação dos
serviços com criptoativos

Bases Eleitorais
Feira Nova
Itabi
Brejo Grande
Lagarto
Japoatã

Gustinho Ribeiro é um gestor público natural de Lagarto,
oriundo de uma família tradicional na política sergipana. O
parlamentar é ﬁlho do presidente do Tribunal de Contas de
Sergipe, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, e desde a
adolescência milita em movimentos políticos. Em 2008,
elegeu-se vereador de Lagarto e, dois anos depois,
tornou-se deputado estadual, reeleito em 2014, chegando a
liderar a bancada do governo de Sergipe.
Em 2018, tornou-se o deputado federal mais votado do
Solidariedade e um dos mais votados do estado. Ocupou o
cargo de 3º Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, e é autor do PL 2795/2019, que torna
obrigatória a inclusão na grade curricular dos ensinos
fundamental e médio de matérias relacionadas à educação
alimentar e nutricional.
Em 2020, foi relator do PLP 9/2020, que possibilita micro e
pequenas empresas negociarem dívidas com a União.
Gustinho também presidiu a Comissão Especial do PL
2303/2015, projeto que versa sobre a regulamentação dos
serviços com criptoativos.

REELEITO

HUGO MOTTA
REPUBLICANOS

Paraíba

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo público
anteriormente

Atuação
●

●

●

Relator da Lei
14257/2021, que
instituiu o Programa de
Estímulo ao Crédito
Autor do PL 1496/2011,
que autoriza a criação
da Universidade
Federal do Sertão, com
sede no município de
Patos
Foi presidente da CPI
da Petrobras

Bases Eleitorais
Patos
Pombal
Mamanguape
Sapé
Conceição

Hugo Motta é um médico e político paraibano, natural de
João Pessoa e oriundo de uma família com tradição na
política local. Em Patos, sertão da Paraíba, seu pai, Nabor
Wanderley Filho, seu avô paterno, Nabor Wanderley, e sua
avó materna, Francisca Motta, foram prefeitos do município
por pelo menos um mandato. Hugo também é neto materno
do ex-deputado federal Edivaldo Motta. O parlamentar se
candidatou pela primeira vez em 2010 ao cargo de
deputado federal, sendo eleito com mais de 86 mil votos.
Ao longo de sua experiência em três mandatos
parlamentares, sendo os dois primeiros pelo MDB, Hugo
Motta possui, como principais destaques, a presidência da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (2014-15), da
CPI da Petrobras (2015) e a Comissão Especial da
Desestatização da Eletrobras (2018-19). É autor da Emenda
Constitucional 82, que cria a carreira de agentes de trânsito
no sistema de segurança pública. Na legislatura mais
recente, foi relator da Comissão Especial da PEC dos
Precatórios (PEC 23/2021).

JEFERSON RODRIGUES
REPUBLICANOS

Goiás

Cargos Anteriores
●

●

Secretário Extraordinário
para Assuntos Religiosos
e Sociais de Goiânia
Deputado estadual por
dois mandatos

Atuação
●

Vice-presidente da
Comissão de Tributação,
Finanças e Orçamento da
Assembleia de Goiás

Bases Eleitorais
Novo Gama
Planaltina
Aparecida de Goiânia
Goiânia
Trindade

Jeferson Rodrigues é um pastor licenciado da Igreja Universal
do Reino de Deus, que atuou na cheﬁa da Secretaria
Extraordinária para Assuntos Religiosos e Sociais de Goiânia
entre 2011 e 2013. Candidatou-se a deputado estadual em
2014, ﬁcando com a suplência, mas assumiu o mandato em
dezembro de 2016, em virtude da renúncia do titular Gil
Tavares.
Após cumprir o primeiro mandato, Rodrigues foi reeleito em
2018, com a segunda maior votação para o estado. Em 2019
foi eleito vice-presidente da Comissão de Tributação,
Finanças e Orçamento da Assembleia de Goiás. Em seu
mandato, apresentou o projeto de lei 10522/22, que propõe a
instituição do Conselho Estadual da Advocacia em Goiás; o PL
10525/22, que visa facilitar o crédito a advogados em bancos;
e o PL 10524/22, que quer desobrigar advogados de portar
identiﬁcação em prédios públicos.

REELEITO

JHONATAN DE JESUS
REPUBLICANOS

Roraima

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum
cargo público ou
eletivo antes de se
tornar deputado
federal

Atuação
●

Foi líder do
Republicanos na
Câmara

●

Presidente da
Comissão de Minas e
Energia

●

Relator da MP
820/2018, que tratou
do ﬂuxo migratório de
venezuelanos em
Roraima

Bases Eleitorais
Boa Vista
Amajari
Rorainópolis
São João da Baliza
Cantá

Jhonatan Pereira de Jesus é um médico e empresário
natural de Boa Vista. Foi eleito em 2010 para seu primeiro
mandato como deputado federal aos 27 anos. Possui uma
atuação voltada ao desenvolvimento de Roraima, buscando
soluções para as áreas menos assistidas do estado, como
saúde e infraestrutura O médico é autor da lei que
disponibiliza 3% de residências adaptadas ao uso por
pessoas com deﬁciência, dentro do programa “Minha Casa,
Minha Vida”.
Jhonatan assumiu cargos relevantes dentro da Câmara,
como a presidência da Comissão de Minas e Energia (CME)
e a relatoria da Medida Provisória 820/2018, que tratou do
ﬂuxo migratório de venezuelanos em Roraima. Nas Eleições
2018, foi reeleito para o terceiro mandato, sendo o segundo
mais votado do estado. Foi líder da bancada do
Republicanos na Câmara dos Deputados por dois anos
consecutivos.

REELEITO

JORGE BRAZ
REPUBLICANOS

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Vereador, Rio de Janeiro,
RJ (2009-2018)

Atuação
●
●

Membro da bancada
evangélica
Tem como suas principais
bandeiras a Defesa do
Consumidor

Bases Eleitorais
Valença
Barra Mansa
Barra do Piraí
Três Rios
Rio de Janeiro

Bacharel em teologia, radialista e ex-presidente da Record em
Goiânia, Jorge Braz foi vereador no Rio de Janeiro por três
mandatos (2009-2018). Na Câmara Municipal, presidiu as
Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Assuntos
Urbanos e dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência. Jorge
também presidiu o Procon-RJ.
Na última legislatura foi 2º vice-presidente da comissão de
Defesa do Consumidor e participou das comissões especiais
sobre o PL do Superendividamento, sobre a PEC dos Dados
Pessoais como direito fundamental e sobre regulação de
moedas virtuais. O parlamentar também atuou em favor de
benefícios ﬁscais para igrejas evangélicas.

REELEITO

JULIO CESAR
REPUBLICANOS

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
Advogado
Deputado Distrital

●
●

Bases Eleitorais
Asa Sul
Riacho Fundo
Atuação
●

Vice-líder do
Republicanos na
Câmara dos
Deputados

Natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, é advogado e
já foi deputado distrital pelo PRB em 2015-2018. Em 2012 foi
secretário adjunto de Esporte do Distrito Federal. E secretário
em em 2013. Toma posse como deputado federal em 2019.
Neste período na Câmara dos Deputados, foi vice-líder do PRB
e do Repúblicanos. Esteve como vice-presidente da Comissão
de Esporte e participou de diversas outras composições como
membro suplente como: Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência e a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.

REELEITO

LAFAYETTE ANDRADA
REPUBLICANOS

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretário de
Defesa Social do
estado de Minas
Gerais
Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais por
três mandatos
Vereador do
município de Juiz de
Fora
Vereador do
município de Lavras

Atuação
●

●

2º Vice-presidente
da Comissão de
Constituição e
Justiça e de
Cidadania (CCJC)
Vice-líder do
Republicanos na
Casa

Bases Eleitorais
Santa Luzia
Belo Horizonte
Barbacena
Araguari
Bocaiúva

Lafayette possui formação em direito pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Sua trajetória proﬁssional
passa por salas de aula em nível básico, no qual foi
professor de história, e superior, no qual foi professor dos
cursos de direito e ciência política na Universidade
Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). No setor público, foi
técnico ambiental do IBAMA e Secretário de Defesa Social
do estado de Minas Gerais. Além disso, foi vereador do
município de Lavras e do município de Juiz de Fora e
deputado estadual pelo estado de Minas Gerais por três
mandatos consecutivos. Elegeu-se pela primeira vez à
Câmara em 2018 e foi reconduzido ao cargo no pleito de
2022.
No exercício do mandato, Lafayette foi 2º vice-presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), única comissão da qual participou enquanto
membro titular.

MARCELO CRIVELLA
REPUBLICANOS

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●
●

Senador (2003-2016)
Ministro da Pesca e
Aquicultura (2012-2014)
Prefeito do Rio de
Janeiro (2017-2020)

Bases Eleitorais
Laje do Muriaé
Nilópolis
Rio de Janeiro
Niterói
São Gonçalo

Tio de Edir Macedo e RR Soares, Marcelo Crivella é bispo
ligado à igreja Universal do Reino de Deus. Foi eleito senador
em 2002 pelo PL e integrou a base de apoio a Lula. Tentou a
prefeitura da capital (2004) e o governo do estado (2006)
sendo derrotado em ambas oportunidades. Foi reeleito para o
Senado em 2010, sendo nomeado ministro da Pesca (2012)
do governo Dilma e protagonizando escândalos de
corrupção. Em 2014 perde disputa para o governo do estado
e em 2016 consegue vencer a disputa pela prefeitura.
Antes aliado ao PT, Crivella incorporou o discurso
bolsonarista enquanto esteve na prefeitura. Quando ocupou
cadeira no Senado, atuou contra a exploração do trabalho
infantil, buscou ﬂexibilizar a ﬁscalização de obras públicas e
propôs o pagamento de anuidade em universidades públicas
por alunos com renda superior a 30 salários mínimos.

REELEITO

MÁRCIO MARINHO
REPUBLICANOS

Bahia

Cargos Anteriores
Deputado estadual
por um mandato
(2003-2006)

●

Atuação
●

Foi presidente da
CESPO na Câmara

●

Exerceu a liderança do
Republicanos

●

Secretário de
Comunicação Social
da Câmara

Bases Eleitorais
Cachoeira
Terra Nova
Amargosa
Muritiba
Márcio Marinho é comunicador e gestor público, natural de Cabo
Frio/RJ. Foi deputado estadual na Bahia entre 2003 e 2006. Concorreu
a uma vaga na Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2006,
mas ﬁcou como suplente. Em 2008, assumiu a vaga de deputado
federal e concorreu, no mesmo ano, ao cargo de vice-prefeito da
cidade de Salvador. Já em 2010, foi eleito deputado federal pelo
Republicanos, ocupando a sétima posição entre os mais votados pelo
estado. Em 2012, foi candidato a prefeito de Salvador, onde alcançou
notoriedade pelo seu desempenho nas urnas e, em 2014, foi reeleito
para o terceiro mandato de deputado federal, com 117.470 votos.
Foi presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados em
2015, líder da bancada do Republicanos na Câmara entre 2016 e 2017
e vice-líder em 2011, 2013 e 2014. Em 2017, assumiu a Secretaria de
Comunicação Social da Câmara dos Deputados. O parlamentar possui
atuação voltada à defesa dos direitos dos consumidores; na proteção
das crianças, adolescentes e idosos, e no reconhecimento da capoeira
como proﬁssão. Fez parte da Comissão Permanente da Defesa do
Consumidor, assim como da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional. As comissões especiais que participou foram de:
Proteção Social dos Militares e Aplicação Recursos Candidatura
Feminina, Parcerias Público-Privadas. Fez parte da comissão externa
sobre o Derramamento de Óleo no Nordeste e do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.

REELEITO

MARCOS PEREIRA
REPUBLICANOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Vice-presidente da Rede
Record
Diretor do Banco Renner
Ministro da Indústria,
Comércio Exterior e
Serviços (2016-2018)

●
●
●

Atuação
●

●
●
●
●

Vice-presidente da Mesa
Diretora da Câmara dos
Deputados (2019-2020)
1º vice-presidente da
CCJC
Presidente da Comissão
Especial da PEC 39/21
Presidente nacional do
Republicanos
2º Vice-presidente da
Frente Parlamentar pelo
Brasil Competitivo

Bases Eleitorais
São Paulo
Embu das Artes
Francisco Morato
Taboão da Serra
Presidente Prudente

Marcos Pereira é um advogado e bispo licenciado da Igreja
Universal do Reino de Deus. Formado em Direito pela
Universidade Paulista e especialista em Direito e Processo
Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pereira
ganhou destaque no cenário político nacional por presidir o
Republicanos desde 2011. A trajetória até o comando do
partido, no entanto, foi principalmente por sua atuação na
Rede Record, como diretor administrativo-ﬁnanceiro e
vice-presidente.
De 2009 a 2013, concomitante às outras atividades, foi
Diretor do Banco A.J. Renner S/A e Conselheiro da Renner
Participações. Após o impeachment da ex-presidente Dilma, o
Republicanos aderiu à base do governo Temer, e Marcos
Pereira assumiu o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. Em 2018, elegeu-se deputado federal, e já no
primeiro biênio, foi vice-presidente da Câmara dos
Deputados. Entre 2021 e 2022, foi 1º vice-presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e
presidente da Comissão Especial da PEC 39/21, que cria ﬁltro
de relevância para recursos especiais ao Superior Tribunal de
Justiça.

REELEITA

MARIA ROSAS
REPUBLICANOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Professora
Presidente da ABADS

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
São Bernardo do Campo
Santo André
Francisco Morato
Taboão da Serra

Atuação
●

Atua em defesa da
educação

Maria do Parto Mendes Rosas é administradora e professora
com especialização em alfabetização. Foi voluntária, por mais
de 30 anos, em causas sociais e ex-presidente da Associação
Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS).
Coordenou o projeto de ressocialização de pessoas em situação de
rua, por meio do oferecimento de cursos proﬁssionalizantes
em todo o Brasil. Realizou trabalho voluntário por dois anos
no Instituto Nacional do Câncer – INCA (Cruz Vermelha),
atendendo famílias e cuidadores. Realizou trabalho de
utilidade pública no programa de rádio “De Mulher pra
Mulher”, em Campos dos Goytacazes, por três anos
(1992/1995); coordenou o Projeto Ler e Escrever
(alfabetização de jovens e adultos), no Estado do Rio de
Janeiro, por quatro anos (1991/1995). Em 2018 foi eleita
Deputada Federal com 71.745 votos e reeleita em 2022 com
94.787 votos.

MESSIAS DONATO
REPUBLICANOS

Espírito Santo

Cargos Anteriores
●

●
●

Vereador de Cariacica
e 2º vice-presidente da
Mesa Diretora
Secretário de Governo
de Cariacica
Presidente do
Solidariedade no
Espírito Santo

Bases Eleitorais
Cariacica
Viana

Manoel Messias Donato é um político baiano, natural de
Itororó, que desenvolveu sua trajetória pública em Cariacica.
O parlamentar é tido como um dos principais aliados do
prefeito de Cariacica e ex-deputado estadual por cinco
mandatos, Euclério Sampaio. No município, Donato se
candidatou ao cargo de vereador nos pleitos de 2008 a 2016,
no entanto, se elegeu apenas em 2012. Em seu único
mandato como vereador, foi 2º vice-presidente da Mesa
Diretora no segundo biênio.
Antes de ter sido vereador, Donato foi um dos coordenadores
de campanha de Euclério e ocupava o cargo de secretário de
Governo de Cariacica. Em 2021, o novo deputado também
exerceu o cargo de presidente do Solidariedade no Espírito
Santo. No entanto, em 2022, ﬁliou-se ao Republicanos e se
elegeu para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

REELEITO

MILTON VIEIRA
REPUBLICANOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Pastor
Deputado Estadual

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
São José dos Campos
Sorocaba
São José do Rio Preto

Atuação
●

●

Atua em defesa da
família e seguridade
social
Membro da Comissão de
Seguridade Social e
Família da Câmara
(CSSF), da Subcomissão
de Saúde da CSSF, da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias –
CDHM, e da Comissão
Parlamentar de Inquérito
– CPI que investiga
práticas ilícitas no âmbito
do BNDES

Milton Vieira é um mecânico geral e pastor da Igreja
Universal. Em 1998 foi eleito Deputado Estadual por São
Paulo, com 56.099 votos. Em 2002 foi reeleito com 70.781
votos ao Legislativo Estadual. Nas eleições de 2006 se
elegeu pela primeira vez como deputado federal, com
83.045 votos. Em 2011, Pela terceira vez, assume como
Deputado Estadual por São Paulo eleito com 71.523 votos. Já
em 2014 foi reeleito com 92.987 votos para seu quarto
mandato na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo.
Foi novamente eleito Deputado Federal em 2018. Em 2022
foi reeleito com 98.557 votos. Atualmente é membro da
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara (CSSF),
da Subcomissão de Saúde da CSSF, da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias – CDHM, e da Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI que investiga práticas ilícitas no âmbito do
BNDES.

MURILO GALDINO
REPUBLICANOS

Paraíba

Cargos Anteriores
●

Vereador de Campina
Grande

Atuação
●

Em seu mandato como
vereador, teve uma
atuação voltada para as
áreas de educação,
acessibilidade,
sustentabilidade,
direitos dos animais e
geração de emprego

Bases Eleitorais
Passagem
Pocinhos
Cruz do Espírito Santo
Campina Grande
São Bento

Murilo Galdino é um advogado e político paraibano, natural
de Pocinhos, que possui especialização em direito
administrativo e gestão pública.
Seu irmão, o deputado
estadual Adriano Galdino, já foi presidente da Assembleia
Legislativa da Paraíba e prefeito de Pocinhos.
Antes de ser eleito deputado federal, Murilo exerceu o cargo
de vereador de Campina Grande. Em sua experiência no
Legislativo municipal, foi líder da oposição na Casa. Durante
o mandato, foi o autor da lei que instituiu a Virada Cultura
em Campina Grande, e da lei que cria um programa
permanente de controle reprodutivo de animais, com
realização de mutirões de esterilização.

ROGÉRIA SANTOS
REPUBLICANOS

Bahia

Cargos Anteriores
●

Vereadora de
Salvador por um
mandato

●

Secretária Municipal
de Políticas para
Mulheres

Atuação
●

Coordenou o Projeto
Ler e Escrever –
trabalho de combate
ao analfabetismo de
jovens e adultos em
todo o Brasil

Bases Eleitorais
Salvador

Rogéria Santos é advogada, radialista, apresentadora,
mestranda em Direito, Governança e Políticas Públicas, e
membro da Comissão do Idoso da OAB/BA. É casada com
Sérgio Simplício há 24 anos. Antes de ser eleita deputada
federal, atuava em seu primeiro mandato como vereadora
de Salvador pelo Republicanos, tendo sido eleita com
12.303 votos.
Na cidade do Rio de Janeiro, coordenou o Projeto Ler e
Escrever – trabalho de combate ao analfabetismo de jovens
e adultos em todo o Brasil. Morou durante cinco anos em
Moçambique, onde atuou como ativista humanitária e
missionária, militante em frentes de auxílio e assistência às
mulheres e crianças vítimas de guerra. Viveu por nove anos
em Angola e liderou práticas de combate à pobreza e à
fome. Se licenciou em fevereiro para assumir a Secretaria
Municipal de Políticas para Mulheres e, posteriormente, para
se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados.

RICARDO AYRES
REPUBLICANOS

Tocantins

Cargos Anteriores
Secretário Estadual da
Juventude de Tocantins
Presidente do Fórum
Nacional de Gestores de
Juventude
Secretário de
Desenvolvimento
Urbano e Regularização
Fundiária de Palmas
Deputado estadual por
dois mandatos

●
●

●

●

Atuação
●

É ligado ao
desenvolvimento de
políticas públicas para a
juventude, nas áreas de
Educação, Cultura,
Emprego e Assistência
Social

Bases Eleitorais
Dianópolis
Miracema do Tocantins
Axixá
Palmeirópolis
Taipas do Tocantins

Ricardo Ayres de Carvalho é um advogado goiano, com
pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade
Federal do Tocantins. Iniciou sua trajetória política em Palmas,
onde foi líder estudantil nos níveis secundarista e
universitário. Posteriormente, tornou-se Secretário Estadual
da Juventude de Tocantins, mesma época em que presidiu o
Fórum Nacional de Gestores de Juventude.
Ayres também exerceu o cargo de Secretário de
Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária de
Palmas, mandato em que regularizou mais de 9 mil moradias
e conduziu a revisão do Plano Diretor da Capital. Disputou
sua primeira eleição para deputado estadual em 2010,
legislatura em que assumiu a suplência. Em 2014, obteve seu
primeiro cargo eletivo, ao se eleger deputado estadual pelo
Tocantins. Nas Eleições de 2018, foi reeleito deputado
estadual com 17.024 votos e, em março de 2022, o
parlamentar se ﬁliou ao Republicanos para disputar uma vaga
na Câmara dos Deputados.

ROBERTO DUARTE
REPUBLICANOS

Acre

Cargos Anteriores
●
●
●

Advogado
Vereador em 2016
Deputado Estadual em
2018.

Bases Eleitorais
Rio Branco

Natural de Porto Alegre/RS, é advogado e pós-graduado em
Direito do Trabalho. Reside no Acre desde 2014, onde
constituiu família.
Atuação
● Membro titular da
Comissão de Defesa
dos Direitos do
Consumidor na
Assembleia Leg. do
Acre
● Membro titular da
Comissão de
Orçamento e Finanças
da Assembleia Leg. do
Acre

Ainda em 2014, foi candidato ao Senado Federal, mas não
obteve êxito. Em 2016, conseguiu ser eleito vereador. Em
2018, alçou novos caminhos e foi eleito deputado estadual. A
ﬁliação ao Republicanos ocorreu em março de 2022. Antes
foi do MDB. Na Assembleia Legislativa do Acre o parlamentar
possui um alto ﬂuxo de produção legislativa. Em 2021,
apresentou 30 projetos de lei e em 2022, a quantidade de 25
sobre temas diversos.

REELEITA

ROSÂNGELA GOMES
REPUBLICANOS

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●

Vereadora, Nova Iguaçu,
RJ (2001-2010)
Deputada estadual
(2011-2015)

Atuação
●

●

Atua em defesa da pauta
dos costumes, da mulher
e saúde
4ª secretária de Mesa
Diretora

Bases Eleitorais
Nova Iguaçu
Miguel Pereira
Duque de Caxias
Cordeiro
Queimados

52 anos, evangélica, graduada em direito e pós-graduada em
políticas públicas. Foi vereadora (2001-2010) por Nova Iguaçu
e deputada estadual (2011-2015). Também foi candidata à
prefeitura de Nova Iguaçu, alcançando o terceiro lugar.
Representou o Brasil na ONU, participando três vezes da
Sessão da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher
do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Foi
presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Em
2014, foi eleita deputada federal com o apoio de Edir Macedo.
Rosângela tem sido muito atuante em pautas relacionadas à
defesa da mulher, à saúde (foi enfermeira antes de cursar
Direito), e, em 2021, foi escolhida para o cargo de 4ª
secretária da Mesa Diretora.

REELEITO

SILAS CÂMARA
REPUBLICANOS

Amazonas
Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado federal

Atuação
●

●

●

Vice-líder do
Republicanos
(2020-2022)
Autor do marco
regulatório da micro e
minigeração de energia
(Lei 14.300/2022)
Relator da revisão dos
pedidos de benefícios do
INSS (MP 1113/2022)

Bases Eleitorais
Ipixuna
Alvarães
Atalaia do Norte
Autazes
Manaus

Empresário, pastor evangélico e teólogo, está na Câmara
dos Deputados desde 1999. Sua família é proprietária da
Rede Boas Novas de Televisão, que opera no estado do
Amazonas, e também possui tradição na administração de
igrejas no Norte e Nordeste do país - a Igreja Assembleia
de Deus do Amazonas e do Pará, dirigidas por seus
irmãos. Silas foi o 2º deputado federal mais faltoso da
bancada amazonense entre 2015 e 2017. Disputou a
prefeitura de Manaus em 2016 ﬁcando em terceiro lugar.
Vice-líder do Republicanos (2020-2022), é autor da Lei
14.300/2022 sobre o marco regulatório da micro e
minigeração distribuída de energia elétrica e relatou a MP
1.113/2022 que faz mudanças na análise de pedidos de
benefícios do INSS. O parlamentar também atua em defesa
da pesca artesanal.

REELEITO

SÍLVIO COSTA FILHO
REPUBLICANOS

Pernambuco

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado de
Pernambuco por
três mandatos
Vereador do
município de
Recife

●

●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Defesa do
Consumidor
(CDC)
Vice-líder do
Republicanos na
Câmara

Bases Eleitorais
Caetés
Agrestina
Jataúba
Riacho das Almas
Venturosa

Filho do ex-Deputado Federal e correligionário Sílvio
Costa, o parlamentar possui formação em pedagogia pela
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Foi
vereador da capital pernambucana eleito em 2004, mas
afastou-se do mandato para assumir a Secretaria de
Turismo do estado de Pernambuco. Em 2006, elegeu-se
deputado estadual, mas permaneceu à frente da
Secretaria até 2009. Reelegeu-se à Assembléia Legislativa
por mais dois mandatos e então para a Câmara dos
deputados, após a última legislatura de seu pai na Casa.
No exercício do mandato, o parlamentar presidiu a
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) e participou,
enquanto membro titular, da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP) e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

VINICIUS CARVALHO
REPUBLICANOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Radialista
Pastor
Advogado
Diretor Regional de
Assistência e
Desenvolvimento Social

●
●
●
●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

Atua em defesa do
Direito do Consumidor

Vinicius Rapozo de Carvalho é advogado especialista em
direito do consumidor, autor de diversos livros sobre o tema:
Consumidor consulte seus direitos; Em defesa do consumidor;
Cartilha de orientação ao consumidor e Direito de conhecer
seu direito. Em 2006, foi eleito deputado federal pelo Rio de
Janeiro, pelo PTdoB, tendo quase 60 mil votos. Em 2011,
transferiu-se para o PRB. Não concorreu à reeleição em 2010
para auxiliar no projeto de crescimento do PRB no Estado de
São Paulo.
Em 2012, assumiu a presidência estadual do PRB (atual
Republicanos) São Paulo. Em meados de 2013 assumiu a
coordenadoria da DRADS – Diretoria Regional de Assistência
e Desenvolvimento Social, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social. E nas eleições de 2014 foi eleito
novamente deputado federal, desta vez pelo Estado de São
Paulo, com 80.653 votos, assim como em 2018, pelo mesmo
partido, com aproximadamente 98 mil votos. É pastor
licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2022 foi
reeleito com 113.009 votos.

REELEITO

WILSON SANTIAGO
REPUBLICANOS

Paraíba

Cargos Anteriores
●
●
●

Deputado estadual
por dois mandatos
Senador da República
(2011-2018)
Líder do PMDB na
Câmara dos
Deputados

Atuação
●

●

●

1º vice-presidente e
presidente da
Comissão de Ciência e
Tecnologia,
Comunicação e
Informática (CCTCI)
2º vice-presidente da
Comissão de
Constituição e Justiça e
de Cidadania
Presidente da
Comissão Especial da
PEC 487/05, que trata
sobre a Defensoria
Pública

Bases Eleitorais
Uiraúna
Aguiar
Várzea
Picuí
Prata

Wilson Santiago é um advogado e defensor público, com
extensa atuação na política paraibana. Iniciou sua trajetória
em 1994, quando se candidatou a deputado na Assembleia
Legislativa da Paraíba, sendo reeleito em 1998. Em 2002, foi
eleito para a Câmara dos Deputados como o deputado
federal mais votado da Paraíba, reeleito em 2006, como o
segundo mais votado no estado.
Nas Eleições de 2010, tornou-se senador pela Paraíba, após
o primeiro colocado na disputa, Cássio Cunha Lima, ter sido
barrado na Lei da Ficha Limpa. Após cumprir seu mandato, o
parlamentar retornou à Câmara dos Deputados em 2018. Em
toda sua trajetória no Legislativo Federal, foi líder do PMDB
na Casa e 1º vice-presidente e presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Em 2019,
chegou a ser afastado do mandato por decisão do ministro
do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, acusado de
corrupção passiva e organização criminosa. A decisão foi
derrubada pelo plenário da Câmara dos Deputados, e o
parlamentar permaneceu no cargo. Santiago migrou para o
Republicanos em março de 2022, ano em que se reelegeu
para o quarto mandato.

TENENTE CORONEL ZUCCO
REPUBLICANOS

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

Tenente Coronel do
Comando Militar do
Sul
Deputado estadual
por um mandato

Atuação
●

Possui uma formação
voltada para a
segurança institucional,
realizando diversos
cursos e missões que o
capacitaram a realizar a
segurança presidencial

Bases Eleitorais
Novo Hamburgo
Taquara
Guaíba
Montenegro
Nova Hartz

Luciano Lorenzini Zucco é um Tenente-Coronel, natural de
Alegrete, que foi o candidato a deputado federal mais
votado no Rio Grande do Sul em 2022. Possui graduação
em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras, e realizou cursos de segurança presidencial no
gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República. Em sua formação, Zucco também participou de
cursos de avaliação de riscos na Secretaria Nacional de
Segurança Pública, de negociação e gerenciamento de
crises, além do curso de técnicas policiais na SWAT.
Atuou no Comando Militar do Sul, participando de missões
de segurança presidencial no Brasil e em mais de quinze
países. Nas Eleições 2018, foi eleito deputado estadual com
mais de 166 mil votos, inﬂuenciado pela onda bolsonarista
que tomou os últimos dois pleitos federais.

TOINHO ANDRADE
REPUBLICANOS

Tocantins

Cargos Anteriores
●

●

●

Secretário Extraordinário
de Coordenação
Institucional do
Tocantins
Vereador de Porto
Nacional por três
mandatos
Deputado estadual e
ex-presidente da
Assembleia Legislativa
do Tocantins

Bases Eleitorais
Porto Nacional
Natividade
Paranã
Lagoa da Confusão
Palmas

Antonio Poincaré Andrade Filho, conhecido como Toinho
Andrade, é um político natural de Porto Nacional, que possui
uma extensa trajetória na política do Tocantins. Em sua cidade
natal, exerceu o cargo de vereador por três mandatos. Em
2002, candidatou-se a deputado estadual, sendo eleito
primeiro suplente e assumindo a vaga somente por um ano.
Em 2006, permaneceu como primeiro suplente e, no ano
seguinte, foi Secretário Extraordinário de Coordenação
Institucional do Estado de Tocantins.
Nos três pleitos seguintes, o parlamentar foi eleito para a
ALRN, além de ter presidido o Legislativo em seu último
mandato. Em 2022, Toinho tornou-se o candidato a deputado
federal mais votado no Tocantins, com quase 64 mil votos, ou
7,68% dos válidos.

PDT

REELEITO

AFONSO MOTTA
PDT

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

●

Membro do Instituto
dos Advogados do
estado
Conselheiro da
Fundação Médica do
Rio Grande do Sul
Conselheiro da
Associação Gaúcha das
Emissoras de Rádio e
Televisão

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de Trabalho,
de Administração e
Serviço Público
Líder do PDT na
Câmara dos Deputados

Bases Eleitorais
Alegrete
Manoel Viana
Linha Nova
Balneário Pinhal
Nova Esperança do Sul

Afonso Motta é um advogado portoalegrense, bacharel em
Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Em sua atuação no meio jurídico, foi membro do
Instituto dos Advogados do estado, conselheiro da
Fundação Médica do Rio Grande do Sul e conselheiro da
Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão.
Na Câmara dos Deputados, o parlamentar irá cumprir seu
quarto mandato consecutivo. Em seus mais de doze anos de
atuação, foi presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, entre 2021 e 2022, e líder
do PDT na Casa, por alguns mandatos entre os anos de
2015 e 2018.

REELEITO

ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT

Ceará
Cargos Anteriores
●

●

●

Presidente do Fórum
Nacional de
Secretários e Gestores
de Juventude
Secretário-executivo
do Ministério do
Trabalho e Emprego
Ministro das
Comunicações

Atuação
●

●

●

Relator da MP
238/2005, que criou a
Secretaria Nacional de
Juventude, o Conselho
Nacional de Juventude
e o ProJovem
Coordenador da Frente
Parlamentar Mista em
Defesa da Previdência
Social
Relator da Lei 12858/13,
sobre aplicação de
royalties do petróleo
em saúde e educação

Bases Eleitorais
Fortaleza
Guaramiranga
São Gonçalo do Amarante
Crato
Porteiras

André Figueiredo é um advogado e economista cearense,
formado pela Universidade Federal do Ceará, e natural de
Fortaleza. Iniciou sua trajetória política em movimentos
estudantis, ocupando cargos como diretor no Diretório
Central dos Estudantes e presidente da Executiva Nacional
dos Estudantes de Economia. Filiado ao PDT em 1984, foi o
primeiro presidente da Juventude Socialista do Ceará, além
de membro do Diretório Nacional e da Executiva Regional do
partido, posteriormente. Na década de 1990, foi presidente do
Sindicato dos Economistas do Ceará e subsecretário de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do estado.
Figueiredo foi eleito deputado federal em 2006 e reeleito
novamente nas legislaturas seguintes. Foi líder do PDT, líder
da Oposição na Câmara dos Deputados, além de presidente
estadual e vice-presidente nacional do PDT. Em 2015, foi
indicado para cheﬁar o Ministério das Comunicações, cargo
que ocupou até o ﬁm do segundo mandato de Dilma
Rousseﬀ. No ano anterior, havia sido presidente da Comissão
Especial da PEC 176/2012, que acelera o pagamento de
precatórios para idosos. De volta à Câmara, em maio de 2016,
foi vice-presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP), e primeiro
vice-presidente da Comissão Especial do projeto que
transformou-se na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).

DORINALDO MALAFAIA
PDT

Amapá

Cargos Anteriores
Presidente do
Sindicato dos
Proﬁssionais de
Saúde do Amapá
Superintendente de
Vigilância em Saúde
no Amapá
Secretário de Saúde
de Macapá

●

●

●

Atuação
●

●

Possui uma atuação
voltada à defesa da
saúde pública e da
valorização da
enfermagem
Irá trabalhar pela
implementação do
piso salarial da
enfermagem em
todos os municípios
do Amapá

Bases Eleitorais
Calçoene
Cutias
Itaubal
Macapá
Santana

Dorinaldo Malafaia é um enfermeiro e servidor público
amapaense, mestre em Desenvolvimento Regional pela
Universidade Federal do Amapá e doutorando pela Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Sua trajetória pública tem a
atividade sindical como uma de suas raízes, tendo sido
presidente do Sindicato dos Proﬁssionais de Saúde do
Amapá.
Em 2017, Dorinaldo atuou no governo do Amapá, durante a
gestão de Waldez Góes, como superintendente de
Vigilância em Saúde, na pasta resultante da fusão entre a
Coordenadoria de Vigilância em Saúde (CVS) e o
Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá (Lacen).
Durante o governo de Clécio Luís em Macapá, o enfermeiro
atuou como Secretário Municipal de Saúde e, em suas redes
sociais, carrega o apelido de “O cara da vacina”.

REELEITO

DR. MÁRIO HERINGER
PDT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Oﬁcial socorrista do
Corpo de Bombeiros
do Rio de Janeiro
Diretor-secretário da
Associação de
Hospitais e Clínicas
do Rio de Janeiro
(AHCRJ)

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias
(CDHM) na Câmara
Presidente da
Comissão Executiva
Estadual do PDT no
estado de Minas
Gerais
2º Secretário da
Mesa Diretora da
Câmara

Bases Eleitorais
Lassance
Manhumirim
Faria Lemos
Novorizonte
Caiana

Heringer possui formação em medicina pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), e pós-graduação em
Fisiatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio). Foi oﬁcial socorrista do Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro, diretor-secretário da
Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro
(AHCRJ) e elegeu-se, a partir das eleições de 2002, para
seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados
pelo estado de Minas Gerais.
Na Casa, o parlamentar foi 2º Secretário da Mesa Diretora,
presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias
(CDHM), foi coordenador da Bancada Mineira, líder de
Bloco Parlamentar e participou, enquanto membro titular,
da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

DUDA SALABERT
PDT

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Vereadora do
município de Belo
Horizonte

Bases Eleitorais
São Thomé das Letras
Ouro Preto
Mariana
Belo Horizonte
Ritápolis

Atuação
●

●

●

Primeira mulher trans
eleita vereadora na
capital mineira
Primeira mulher trans
eleita deputada
federal pelo estado
de Minas Gerais
Ativista da educação
para populações
LGBTQIA+

Salabert é professora de literatura e cursa Gestão Pública
pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Foi
a primeira mulher transsexual a candidatar-se ao Senado
Federal, em 2018, e a eleger-se vereadora em Belo
Horizonte, em 2020. Ela chega à Câmara dos Deputados
na condição de primeira mulher trans mineira e
compartilha o posto de pioneira com a parlamentar
paulista Erika Hilton.
Atua na ONG Transvestir, que oferece oﬁcinas artísticas,
programas de educação para jovens e adultos, cursinho
pré-vestibular, cursos de libras, de línguas estrangeiras e
proﬁssionalizantes para a população trans da capital
mineira.

REELEITO

EDUARDO BISMARCK
PDT

Ceará

Atuação
●
●

●

●

●

Vice-líder do PDT na
Câmara dos Deputados
Presidente da
Comissão Especial da
PEC 048/19
3º Vice-Presidente da
Comissão Especial da
PEC 034/19, do
chamado Orçamento
Impositivo
2º Vice-Presidente da
CPI sobre
derramamento de óleo
no Nordeste
Titular do GT do Marco
Regulatório dos Jogos
no Brasil

Bases Eleitorais
Aracati
Beberibe
Iguatu
Aquiraz
Barroquinha

Eduardo Bismarck é um advogado e político, natural de
Fortaleza, mas que desenvolveu sua trajetória política em
Aracati, litoral leste do Ceará. É ﬁlho do ex-deputado federal e
prefeito de Aracati, Bismarck Maia.
Em seu primeiro mandato como deputado federal, eleito em
2018, Eduardo é 1º Suplente de Secretário na Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, e ocupou os cargos de membro
titular das Comissões de Finanças e Tributação (CFT), de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e de Turismo
(CTUR). Foi presidente da Comissão Especial da PEC 048/19,
que tratava sobre transferência a Estados e Municípios por
meio de emendas à LOA. Bismarck também foi sub-relator da
Comissão Externa que fez o acompanhamento dos trabalhos
do Ministério da Educação. Durante a legislatura, apresentou
o PL 2014/2022, que garante seguro-desemprego a
trabalhador que esteja no limbo previdenciário, e é um dos
coautores da Lei 14172/2021, que dispõe sobre a garantia de
acesso à internet, com ﬁns educacionais, aos alunos e
professores da educação básica pública.

REELEITO

FÉLIX MENDONÇA JR.
PDT

Bahia

Cargos Anteriores
Empresário ligado ao
setor rural,
engenharia e
radiodifusão

●

Atuação
●

Presidente da CCULT
e da CCTCI na Câmara

●

Foi líder do PDT na
Câmara

●

É autor do PL 1892/22,
que institui regime
tributário para
incentivar indústrias de
beneﬁciamento do
cacau

Bases Eleitorais
Barra do Rocha
Euclides da Cunha
Araci
Itabuna

Félix Mendonça Júnior é formado em administração de
empresas pela UFBA, e ﬁlho do ex-deputado e ex-prefeito
de Itabuna, Félix Mendonça. É empresário ligado ao setor
rural, engenharia e radiodifusão. Foi proprietário da
Macaúbas FM, em Macaúbas, e da FM Patrocínio, em
Paripiranga. Graduou-se em Administração de Empresas
pela Universidade Federal da Bahia em 1989. Elegeu-se
Deputado Federal em 2010, sendo reeleito em 2014, 2018 e
2022.
Foi líder da bancada de seu partido na Câmara dos
Deputados, entre 2014 e 2015, e presidente das comissões
de Cultura e de Ciências, Tecnologia, Informática e
Comunicações. Em sua última legislatura presidiu a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e foi membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

REELEITA

FLÁVIA MORAIS
PDT

Goiás

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretária Municipal de
Assistência Social de
Santa Bárbara de Goiás
Secretária Municipal de
Assistência Social de
Trindade
Vice-Presidente do
Fórum Nacional de
Secretários de
Assistência Social
Secretária Estadual de
Cidadania e Trabalho de
Goiás

Atuação
●
●
●

1º vice-presidente da
CTASP
Presidente da CLP
Presidente da Comissão
Especial da PEC 368/09,
sobre recursos destinados
à irrigação

Bases Eleitorais
Trindade
Santa Bárbara de Goiás
Vila Boa
Itaguari
Indiara
Cabeceiras
Guarani de Goiás

Flávia Carreiro Albuquerque Morais é uma professora e
política mineira, natural de Belo Horizonte, que desenvolveu
sua carreira política em Goiás. Iniciou sua trajetória como
Secretária Municipal de Assistência Social em Santa Bárbara
de Goiás, entre os anos de 1993 e 1996. Exerceu o mesmo
cargo na prefeitura de Trindade, entre 2000 e 2002. Durante
esse período, foi presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de Trindade e de Santa Bárbara de Goiás.
Nos dois mandatos, a parlamentar também era a
primeira-dama dos municípios, durante as gestões de seu
marido, George Morais.
A deputada também exerceu o cargo de Vice-Presidente do
Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social e
Presidente Estadual de Assistência Social de Goiás. Foi
Secretária Estadual de Cidadania e Trabalho do estado, entre
2007 e 2010, anos em que teria exercido seu segundo
mandato consecutivo como deputada estadual.
Na Câmara dos Deputados desde 2011, Flávia já foi 1º
Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e presidente da Comissão de Legislação
Participativa.

REELEITO

IDILVAN
PDT

Ceará

Cargos Anteriores
●

●
●
●

Secretário executivo e
adjunto da Secretaria
da Educação do Ceará
Presidente do FNDE
Secretário de
Educação do Ceará
Presidente do Consed

Atuação
●

●

●

●

Vice-Líder do PDT e da
Oposição na Câmara
dos Deputados
1º Vice-Presidente da
Comissão Especial da
PEC 15/15, do novo
Fundeb
Titular da Comissão
Externa de Políticas
para a Primeira Infância
Membro titular da
Comissão de Educação

Bases Eleitorais
Crato
Araripe
Itapipoca
Fortaleza
Nova Olinda

Idilvan Alencar é um engenheiro civil, formado pela
Universidade de Fortaleza e Mestre em Educação pela
Universidade Federal de Juiz de Fora. Natural de Crato, foi
secretário executivo e adjunto da Secretaria da Educação do
Ceará, entre os anos de 2007 a 2014. No início de 2015,
assumiu
a
presidência
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE). Foi secretário
da Educação do Ceará de 2016 a 2018 e presidiu o Conselho
Nacional dos Secretários da Educação (Consed).
Em 2018, foi eleito deputado federal, com pouco mais de 154
mil votos, sendo o sexto candidato mais votado no estado. É
co-autor da lei de regulamentação do Fundeb e foi o 1º
vice-presidente da Comissão Especial da PEC que instituiu as
novas regras do Fundo. Idilvan foi autor da Lei 14172,
conhecida como Lei da Conectividade, que prevê R$ 3,5
bilhões para garantir o acesso de estudantes e professores
da rede pública. Em seu terceiro ano de mandato, foi eleito
pelo júri especializado do Prêmio Congresso em Foco como
um dos cinco parlamentares mais atuantes de todo o Brasil na
defesa da Educação.

JOSENILDO
PDT

Amapá

Cargos Anteriores
Secretário de
Fazenda do Amapá
Vice-presidente e
presidente do
Comsefaz

●
●

Atuação
●

●

●
●

Fortalecimento do
Programa Amapá
Jovem
Qualiﬁcação e
valorização dos
servidores
Incentivo ao turismo
Aumento do
investimento na
agricultura familiar

Bases Eleitorais
Macapá
Santana
Calçoene
Porto Grande
Cutias
Pedra Branca do Amapari

Josenildo Abrantes é um servidor público amapaense, que
possui uma trajetória política voltada aos temas econômicos
do estado. O parlamentar atuou como Secretário de
Fazenda do Amapá por sete anos, durante a gestão de
Waldez Góes. Em nível nacional, foi vice-presidente do
Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Comsefaz)
e, em março de 2022, Abrantes passou a presidir a
instituição.
Josenildo foi o parlamentar mais bem votado em Macapá,
com 11599 votos, ou 4,81% dos votos válidos, e em Santana,
com 7077 votos, ou 10,55% dos válidos. Na Câmara, o novo
deputado irá trabalhar para fortalecer o Programa Amapá
Jovem, por meio do direcionamento de recursos para
aumento do valor das bolsas e a garantia de um 13º
pagamento. Além disso, tem como bandeiras a qualiﬁcação
e valorização dos servidores, o incentivo ao turismo e o
aumento do investimento na agricultura familiar.

LEO PRATES
PDT

Bahia

Cargos Anteriores
Secretário municipal
de Promoção Social
de Salvador
Secretário da Saúde
de Salvador
Deputado estadual
Vereador de Salvador
e presidente da
Câmara Municipal

●

●
●
●

Atuação
●

Na Câmara de
Salvador, foi
presidente da Mesa
Diretora; presidente da
Comissão de
Constituição, Justiça e
Redação Final; Relator
da revisão do Plano
Diretor de
Desenvolvimento
Urbano (PDDU) de
Salvador; e Relator da
Lei de Ordenamento e
do Uso e da Ocupação
do Solo

Bases Eleitorais
Salvador
Central

Leonardo Silva Prates, conhecido como Leo Prates, é um
engenheiro eletricista e político baiano, natural de Salvador.
Ele é formado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em
Administração pela Universidade Federal da Bahia. O
parlamentar possui uma uma atuação política no estado
desde 2012, quando se elegeu vereador de Salvador. No
Legislativo Municipal, permaneceu por dois mandatos,
tendo sido presidente da Câmara no biênio 2017-18. Durante
o segundo mandato como vereador, foi candidato a
deputado estadual, em 2018, tornando-se membro da ALBA.
O parlamentar, no entanto, se licenciou do cargo no meio do
primeiro ano de mandato, para atuar como Secretário de
Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador.
Posteriormente, tornou-se Secretário da Saúde de Salvador,
cargo em que permaneceu até meados deste ano, quando
deixou a Secretaria para buscar uma vaga na Câmara dos
Deputados. Reconhecido por sua atuação à frente da Saúde
durante a pandemia de Covid-19, Leo Prates foi o nono
deputado mais bem votado no estado.

MÁRCIO HONAISER
PDT

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Secretário de Agricultura
do Maranhão

●

Secretário de
Desenvolvimento Social
do Maranhão

●

Deputado estadual por
um mandato

Atuação
●

Fundador da Unibalsas,
Faculdade particular de
Balsas

●

Recebeu a Medalha do
Mérito Legislativo Simão
Estácio da Silveira, da
Câmara Municipal de São
Luís

●

Recebeu o Prêmio
Excelência em Gestão,
concedido pela
Associação Comercial e
Industrial de Balsas

Bases Eleitorais
Balsas
São Luís

Márcio Honaiser é um engenheiro civil e empresário, formado
pela Universidade Estadual do Maranhão, e militante do PDT
há mais de trinta anos. Foi dirigente municipal, estadual e
nacional da Juventude Socialista do partido. É oriundo de
uma família ligada ao segmento agrícola, sendo herdeiro e
sócio da Lavronorte, empresa de mecanização agrícola
pioneira no estado.
Aliado político do ex-governador Flávio Dino, Honaiser atuou
no governo maranhense como Secretário de Agricultura,
Pecuária e Pesca. Foi eleito deputado estadual em 2018, mas
se licenciou para retornar ao governo Dino, como secretário
de Desenvolvimento Social.

MARCOS TAVARES
PDT

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Secretário municipal de
Meio Ambiente e
Proteção Animal, Duque
de Caxias, RJ
(2021-2022)
● Vereador, Duque de
Caxias, RJ (2016-2022)

Bases Eleitorais
Duque de Caxias
Magé
Rio de Janeiro

Atuação
●

Defensor da causa da
proteção animal

Marcos Tavares é formado em Direito e é vereador por Duque
de Caxias em seu segundo mandato (2016-2022). Foi
estagiário da Defensoria Pública do Rio e secretário de Meio
Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias.
Marcos foi eleito deputado federal com 62 mil votos e esteve
envolvido em investigações sobre suposta compra de votos
na última eleição.

REELEITO

MAURO BENEVIDES FILHO
PDT

Ceará
Cargos Anteriores
●
●

●

Secretário Municipal de
Finanças de Fortaleza
Secretário Estadual, de
Planejamento; da Casa
Civil; da Administração; da
Fazenda (três mandatos);
e de Planejamento e
Gestão, do Estado do
Ceará
Deputado estadual pelo
Ceará

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PDT na
Câmara
Membro titular da
Comissão Especial da
Reforma Tributária (PEC
45/2019) e da
Comissão de Finanças
e Tributação
Membro titular da
Comissão Especial da
Lei que instituiu o Piso
Salarial Nacional da
Enfermagem

Bases Eleitorais
Pereiro
Redenção
Banabuiú
Novo Oriente
Jaguaribe

Mauro Benevides Filho é um economista e professor
cearense, natural de Fortaleza, com Ph. em Economia pela
Vanderbilt University. Mauro possui mais de trinta anos de
experiência em cargos públicos. Em 1989, assumiu a
Secretaria da Fazenda da prefeitura de Fortaleza, durante a
gestão de Ciro Gomes. Quando Ciro passou a governar o
Ceará, Mauro foi Secretário de Planejamento e Coordenação
e, mais tarde, Secretário da Casa Civil. Entre 1990 e 2014,
ocupou o cargo de deputado estadual, mas durante esse
período, o parlamentar se licenciou para ocupar mandatos em
secretarias estaduais. Além dos cargos na gestão de Ciro,
citados anteriormente, Mauro foi Secretário da Fazenda nos
anos de 2007, 2011 e 2015, e Secretário de Planejamento em
1991 e 2019.
Na Câmara dos Deputados, estreou como parlamentar em
2019, tendo sido membro titular da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) e terceiro vice-presidente da Comissão
Especial da PEC 7/20, proposta do deputado Luiz Philippe de
Orleans e Bragança de reforma do sistema tributário nacional.
Na temática da tributação, também foi Membro titular da
Comissão Especial da Reforma Tributária, oriunda da PEC
45/2019.

REELEITO

POMPEO DE MATTOS
PDT

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●
●
●

Membro do Sindicato
dos Bancários
Vereador de Santo
Augusto
Prefeito de Santo
Augusto
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●

Foi presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias

●

Relator da Lei 12458/11,
que estabelece critérios
mínimos para a outorga
do título de patrono ou
patrona

Bases Eleitorais
Caiçara
Ajuricaba
Augusto Pestana
Nonoai
Brochier
Santo Augusto

Darci Pompeo de Mattos é um advogado, bancário e político
gaúcho, natural de Santo Augusto. Iniciou sua trajetória
pública ainda jovem, através de Grêmios e Movimentos
Políticos em Santo Augusto e região, sendo que foi um dos
fundadores do PDT, em 1979. Formado em Direito pela
Universidade de Cruz Alta, possui atuação voltada para a
área criminal, patrocinando a defesa em centenas de causas
no Tribunal do Júri.
Pompeo elegeu-se para seu primeiro cargo em 1982, como
vereador de Santo Augusto. Seis anos depois, se tornou
prefeito do município e, em 1990, foi eleito deputado
estadual. Permaneceu na Assembleia por dois mandatos e
foi líder do PDT na Casa. Se elegeu para a Câmara dos
Deputados em 1998, e permaneceu no Legislativo durante
todas as legislaturas até aqui, com exceção de 2011-2014.
Em sua experiência como deputado federal, foi presidente
da Comissão de Legislação Participativa e 1º vice-presidente
da Comissão Especial da PEC 135/19, sobre o uso de
cédulas físicas para plebiscitos.

PROFESSORA GORETH
PDT

Amapá

Cargos Anteriores
●

●

●

Diretora-presidente
da Escola de
Administração Pública
do Amapá
Gestora da Secretaria
de Estado de
Administração
Secretária de
Educação do Amapá
(2016-2022)

Bases Eleitorais
Santana
Macapá

Maria Goreth da Silva, conhecida como professora Goreth, é
uma educadora e servidora pública há mais de 35 anos,
mestre em planejamento governamental e políticas públicas.
Especialista em educação, Goreth foi diretora-presidente da
Escola de Administração Pública do Amapá, entre os anos
de 2003 e 2010, durante os dois mandatos do
ex-governador Waldez Góes.

Atuação
●

●

Vice-líder da Minoria,
da Oposição e do
PCdoB na Câmara
dos Deputados

Quando Góes retornou ao governo do estado, em 2014, a
professora passou a atuar como gestora da Secretaria de
Estado de Administração. Em 2016, foi nomeada Secretária
de Educação do Amapá, cargo que ocupou este ano,
quando se licenciou para disputar uma vaga na Câmara dos
Deputados.

REELEITO

ROBÉRIO MONTEIRO
PDT

Ceará
Cargos Anteriores
●
●
●

Prefeito de Itarema por
dois mandatos
Deputado estadual
pelo Ceará
Assessor Especial para
Assuntos Federativos
no governo do Ceará

Atuação
●

Membro titular da
CAPADR e da CSSF

Bases Eleitorais
Itarema
Granja
Chaval
Coreaú
Bela Cruz

Robério Monteiro é um empresário natural de Itarema, litoral
norte do Ceará, proprietário do Grupo Monteiro Pescados,
com atuação nas áreas de pesca, agropecuária, comércio e
exportação. Elegeu-se como prefeito do município em 2004,
e foi reeleito para o segundo mandato em 2008. Entre 2015 e
2018, Robério atuou como deputado estadual e, em seu
último ano de mandato, foi eleito para a Câmara dos
Deputados com mais de 131 mil votos.
Entre maio e agosto de 2021, licenciou-se do mandato para
assumir o cargo de Assessor Especial para Assuntos
Federativos no governo do Ceará. Como deputado federal, foi
membro titular da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

PSB

BANDEIRA DE MELLO
PSB

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Presidente do Clube de
Regatas Flamengo
(2013-2019)

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Nilópolis
Macaé

Administrador, empresário e cartola do Clube de Regatas
Flamengo. Eduardo Bandeira de Mello presidiu o clube entre
2013 e 2019 em uma gestão reconhecida pelos seus
resultados. O parlamentar também cheﬁou o departamento
de meio ambiente do BNDES. Em 2018, havia tentado
candidatura pela REDE. Sem sucesso, ﬁliou-se ao PSB em
2022, garantindo a vaga na Câmara com o apoio de Marcelo
Freixo.
Bandeira ainda conta com o apoio do presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi, e ﬁguras de sua antiga sigla, como a
também eleita deputada, Marina Silva.

DUARTE JÚNIOR
PSB

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Diretor de ﬁscalização
do Instituto Brasileiro de
Estudo e Defesa das
Relações de Consumo

●

Coordenador da Escola
Superior de Advocacia
da OAB/MA

●

Vice-presidente da
Comissão de Direito à
Saúde da OAB/MA

●

Deputado estadual por
um mandato

●

Presidente do Procon
Maranhão e dos
PROCONs Nordeste

Atuação
●

Como deputado estadual,
foi Presidente da
Comissão de Direitos
Humanos e Minorias,
vice-presidente da
Comissão de Segurança
Pública e presidente da
Frente Parlamentar Lixo
Zero

Bases Eleitorais
Paço do Lumiar
Alcântara
Morros

Hildelis Silva Duarte Junior, conhecido como Duarte Júnior, é
um advogado e professor universitário carioca, formado em
Direito pela Universidade Ceuma, com especialização em
Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera.
Duarte também é mestre em Políticas Públicas pela
Universidade Federal do Maranhão, e pós-graduado em
Gestão Pública pela Universidade Estadual do Maranhão,
além de ser professor de Direito da Universidade Ceuma.
Entre 2011 e 2013, foi coordenador da Escola Superior de
Advocacia da OAB/MA, e foi vice-presidente da Comissão de
Direito à Saúde da mesma instituição. Anos depois, foi
presidente do PROCON Maranhão, do VIVA e dos PROCONs
Nordeste, de 2015 a 2018. Naquele ano, foi eleito deputado
estadual, com mais de 65 mil votos. Em seu mandato na
Assembleia Legislativa, foi Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, vice-presidente da Comissão de
Segurança Pública e presidente da Frente Parlamentar Lixo
Zero.

ERIBERTO MEDEIROS
PSB

Pernambuco

Cargos Anteriores

Vereador de
Recife
Deputado Estadual

●
●

Atuação
●

●

3º Secretário da
Comissão
Executiva da
Câmara Municipal
de Recife
Presidente da
ALEPE

Bases Eleitorais
Recife
Cumaru
Serra Talhada
Olinda
Bonito

Eriberto Medeiros foi vereador de Recife entre 2001 e
2006, atuando em diversas comissões e como 3°
secretário da comissão executiva da câmara. Atuou como
deputado estadual desde 2007 e presidente da
Assembleia Legislativa de Pernambuco, assumindo pela
primeira vez em um "mandato-tampão" devido à morte de
Guilherme Uchoa. Foi reeleito presidente da Assembleia
em 2019 e 2020. Em 2022 foi eleito Deputado Federal
com 99.226 votos.

REELEITO

FELIPE CARRERAS
PSB

Pernambuco

Cargos Anteriores
Secretário de
Turismo, Esporte e
Lazer do estado
de Pernambuco

●

Atuação
●

●

●
●

Foi 2º
vice-presidente
da Mesa Diretora
da Câmara
Presidiu a
Comissão de
Minas e Energia
(CME)
Foi vice-líder do
PSB na Câmara
Foi líder de dois
blocos
parlamentares

Bases Eleitorais
Riacho das Almas
Fernando de Noronha
Floresta
Recife
Itaquitinga

Carreras não possui formação de nível superior. Elegeu-se
pela primeira vez nas eleições de 2014, quando disputou o
assento que ocupa até a atualidade na Câmara dos
Deputados, já tendo sido reconduzido ao cargo duas
vezes. Licenciou-se da Casa apenas para assumir a
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do estado de
Pernambuco, durante a gestão Paulo Câmara, mas
retornou à casa após desincompatibilizar-se da Secretaria
para conquistar a vitória no pleito de 2018.
O parlamentar já atuou como vice-líder de seu partido na
Câmara, presidiu a Comissão do Esporte (CESPO) e serviu
a vice-presidência da Comissão de Defesa do Consumidor
(CDC). Além disso, participou como titular da Comissão de
Turismo (CTUR).

REELEITO

GERVÁSIO MAIA
PSB

Paraíba

Cargos Anteriores
●
●

Deputado estadual
por quatro mandatos
Presidente da
Assembleia
Legislativa da Paraíba

Atuação
●
●

●

Membro titular da CCJC
e da CCTCI
Membro da Comissão
Especial da PEC
32/2020 (Reforma
Administrativa)
Vice-líder da Oposição
na Câmara

Bases Eleitorais
Bom Sucesso
São Bentinho
Bayeux
João Pessoa
Cajazeiras

Gervásio Agripino Maia é um advogado e político paulistano,
que desenvolveu sua carreira política na Paraíba, onde sua
família possui uma extensa trajetória. O parlamentar é ﬁlho
do ex-deputado estadual Gervásio Bonavides Maia, e neto
do ex-governador João Agripino Filho. Iniciou sua carreira
em 2002, quando se elegeu deputado estadual pelo então
PMDB. Maia permaneceu na Assembleia por quatro
mandatos consecutivos, e exerceu a presidência do
Legislativo paraibano entre 2017 e 2018, além de ter sido
membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJ) e da Comissão de Administração, Serviços Públicos e
Segurança.
Eleito para a Câmara dos Deputados em 2018, foi membro
titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI). Foi membro titular da
Comissão Especial da PEC 32/20, que tratou sobre a
Reforma Administrativa do governo Bolsonaro, além de
vice-líder do PSB e da Oposição na Câmara dos Deputados.

GUILHERME UCHOA JUNIOR
PSB

Pernambuco

Cargos Anteriores

Deputado Estadual

●

Atuação
●

Atua em defesa
do
desenvolvimento
do Agreste

Bases Eleitorais
Itaquitinga
Primavera
Agrestina
Amaraji
Igarassu

Guilherme Uchoa Junior foi o terceiro deputado estadual
mais votado do Estado em 2018, com 71.898 votos. Em
2022 foi eleito Deputado Federal com 84.592 votos. Seu
pai, Guilherme Uchoa, era juiz aposentado e foi Deputado
Estadual por seis mandatos seguidos, além de ter
assumido o exercício do Governo do Estado por 5 vezes.

REELEITO

HEITOR SCHUCH
PSB

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Secretário Geral e
Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores
Rurais de Santa Cruz
do Sul
Presidente da
Federação dos
Trabalhadores na
Agricultura no Rio
Grande do Sul
Conselheiro Fiscal da
Sicredi Vale do Rio
Pardo
Deputado estadual por
três mandatos

Atuação
●
●

1º vice-presidente da
CMADS
Autor da Lei 13776/2018,
que institui a Semana
Nacional da Agricultura
Familiar

Bases Eleitorais
Venâncio Aires
Bom Retiro do Sul
Nova Palma
Santo Antônio do Palma
Alto Feliz
Santa Cruz do Sul

Heitor Schuch é um agricultor e político gaúcho, natural de
Santa Cruz do Sul, que possui uma trajetória ligada ao
Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais. Iniciou sua
carreira pública a partir da formação nas Comunidades
Eclesiais de Base ligadas à Igreja Católica, como a Pastoral
da Terra e a Juventude Rural. Foi presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de sua terra natal e da Federação
dos Trabalhadores da Agricultura do estado.
Heitor se elegeu para um cargo eletivo, pela primeira vez,
em 2002, como deputado estadual. Pelo reconhecimento
de seu mandato, foi reeleito por mais duas legislaturas e, em
2014, tornou-se deputado federal. Na Câmara, foi o 1º
Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e 2º Vice-Presidente da
comissão especial da PEC 491/10, que proíbe a cobrança de
impostos sobre insumos.

JONAS DONIZETTE
PSB

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●
●
●

Vereador de Campinas
(1993-2003)
Deputado estadual
(2003-2011)
Deputado federal
(2011-2013)
Prefeito de Campinas
(2013-2020)

Atuação
●
●
●

Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos
Diretor artístico na
Rádio Educadora
Presidente da
Comissão de Turismo e
Desporto da Câmara
dos Deputados (2012)

Bases Eleitorais
Campinas
Hortolândia
Pedreira
Paulínia
Valinhos

Jonas Donizette é um radialista natural de Monte Belo/MG,
que possui sua trajetória política no estado de São Paulo,
mais especiﬁcamente, na cidade de Campinas. Durante as
décadas de 1980 e 1990, Donizette tornou-se conhecido
pela atuação em diversas rádios da região metropolitana de
Campinas. Foi diretor artístico na antiga Rádio Educadora,
atual Rádio Bandeirantes, na mesma época em que se
elegeu vereador, permanecendo no Legislativo campineiro
por três mandatos consecutivos. Ocupou outras duas
legislaturas como deputado estadual, até que se elegeu
deputado federal pela primeira vez, em 2010.
Em sua primeira passagem, deixou o cargo para concorrer à
prefeitura de Campinas, em 2012, cargo que ocupou por oito
anos. Além de se reeleger em primeiro turno em 2016,
Jonas manteve o legado de seu grupo político, elegendo o
ex-vereador Dário Saadi (Republicanos) como prefeito em
2020. Jonas chegou a ser indicado pelo PSB para compor o
cargo de vice-governador na chapa de Fernando Haddad
(PT), porém, em meio ao imbróglio no período das
convenções, o ex-prefeito manifestou sua intenção de
retornar à Câmara dos Deputados para um segundo
mandato.

REELEITA

LÍDICE DA MATA
PSB

Bahia

Cargos Anteriores
Vereadora de
Salvador
Deputada estadual
por dois mandatos
Prefeita de Salvador
Deputada federal
Constituinte

●
●
●
●

Bases Eleitorais
Crisópolis
Andaraí
Madre de Deus
Caém
Salvador

Lídice da Mata é uma economista, nascida em Cachoeira e
formada pela Universidade Federal da Bahia. Iniciou sua
trajetória política no movimento estudantil, tendo sido
presidente do Diretório Central dos Estudantes. Em 1982, foi
eleita vereadora de Salvador, atuando como líder da
bancada do MDB e, posteriormente, do PCdoB, que voltou à
legalidade somente em 1985.
Atuação
●
●

Presidente da CIDOSO
na Câmara
2ª procuradora adjunta
da Secretaria da
Mulher e da
Procuradoria da
Mulher

A parlamentar foi eleita deputada federal Constituinte e, na
legislatura seguinte, tornou-se prefeita de Salvador. Em
1998, foi eleita deputada estadual pela Bahia, sendo reeleita
em 2002. Com ampla experiência no Legislativo, Lídice da
Mata também foi senadora entre 2011 e 2018, e retornou à
Câmara dos Deputados na legislatura 2019-2023. Em sua
atuação como deputada, foi presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e 2ª procuradora
adjunta da Secretaria da Mulher e da Procuradoria da
Mulher.

LUCAS RAMOS
PSB

Pernambuco

Cargos Anteriores

Publicitário
Deputado Estadual
Secretário
Estadual de
Ciência,
Tecnologia e
Inovação

●
●
●

Atuação
●

Atua em prol da
Educação e do
Desenvolvimento
Regional e no
combate à
violência
doméstica

Bases Eleitorais
Recife
Surubim
Santa Cruz
Gravatá
Lagoa Grande

Lucas Ramos é publicitário e administrador de empresas
brasileiro. Eleito para o primeiro mandato na Assembleia
Legislativa de Pernambuco com 58.515 votos,
tornando-se o 13º deputado estadual mais bem votado
do Estado e 5º mais bem votado do PSB. Lucas Ramos
foi indicado pelo governador Paulo Câmara vice-líder do
Governo na Casa e tornou-se vice-presidente da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Entre as
principais bandeiras defendidas pelo parlamentar,
destacam-se as propostas nas áreas de educação e
agricultura,
com
foco
na
interiorização
do
desenvolvimento. Uma das discussões que Lucas Ramos
levou à Casa de Joaquim Nabuco diz respeito à
universalização do ensino superior em Pernambuco, com
a ampliação de programas que garantam a gratuidade do
ensino e o fortalecimento das parcerias com as
autarquias municipais de ensino, e o incremento da
receita para pesquisa e inovação através da UPE. Além
disso, atuou contra a violência doméstica, instaurou no
Fórum de Petrolina, a Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. Em 2022 foi eleito Deputado
Federal com 85.571 votos.

REELEITO

LUCIANO DUCCI
PSB

Paraná

Cargos Anteriores
Prefeito do
município de
Curitiba
Vice-prefeito do
município de
Curitiba
Deputado estadual
pelo estado do
Paraná

●

●

●

Atuação
●

Vice-líder do PSB
na Câmara

Bases Eleitorais
Terra Boa
São Carlos do Ivaí
Lapa
Atalaia
Campo do Tenente

Ducci possui formação em medicina e Administração
Pública pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), além
de ter realizado residência médica de Pediatria no Instituto
de Medicina e Cirurgia do Paraná. Iniciou sua trajetória na
política ao eleger-se deputado estadual no estado do
Paraná. Dois anos mais tarde, renunciou ao cargo ao ser
eleito vice-prefeito da capital paranaense, município que
veio a administrar entre 2010 e 2014. Elegeu-se à Câmara
dos Deputados pela primeira vez nas eleições desse
mesmo ano e, desde então, foi reconduzido à Casa por
duas outras oportunidades.
O parlamentar foi vice-líder do PSB e participou, enquanto
membro titular, da Comissão de Cultura (CCULT) e da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

REELEITO

PAULO FOLETTO
PSB

Espírito Santo
Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereador de Colatina
Deputado estadual
Secretário estadual de
Ciência e Tecnologia e
de Agricultura do
Espírito Santo
Presidente da Unimed
em Colatina

Atuação
●

Autor da Lei 13614/2018,
que cria o Plano Nacional
de Redução de Mortes e
Lesões no Trânsito

●

Autor do PL 1645/22, que
estabelece piso salarial
de R$ 7.272 para o
proﬁssional de
contabilidade no serviço
público

Bases Eleitorais
Colatina
Baixo Guandu
Vila Valério
Ecoporanga
Barra de São Francisco

Paulo Foletto é um médico, natural de Colatina, interior do
Espírito Santo, formado pela Universidade Federal do Espírito
Santo. Iniciou sua trajetória política como vereador de
Colatina durante os anos de 1993 a 1996. Nos anos seguintes,
foi Presidente da Unimed em Colatina e Diretor Financeiro da
Federação Unimed no estado. Entre 2003 e 2010, ocupou o
cargo de deputado estadual por duas legislaturas. Foi eleito
para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2010 e,
naquele mandato, foi membro titular da Comissão de
Desenvolvimento Urbano.
Foletto foi reeleito em 2014 e, durante a legislatura, se tornou
um membro ativo nas Comissões Externas e CPIs. Foi
coordenador da Comissão que analisou o rompimento da
barragem na região de Mariana/MG e segundo
vice-presidente da CPI que investigou a máﬁa das próteses e
órteses no país. Ainda, foi titular das CPIs do DPVAT, dos
Fundos de Pensão e da Lei Rouanet. No terceiro mandato,
Foletto se licenciou do mandato para assumir o cargo de
Secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
do Espírito Santo, entre fevereiro de 2019 e maio de 2022.

PEDRO CAMPOS
PSB

Pernambuco

Cargos Anteriores
Engenheiro

●

Bases Eleitorais
Recife
Palmares

Atuação
●

●

Atua em defesa
do Meio
Ambiente,
Sustentabilidade
e Saneamento
Básico
Filho de Eduardo
Campos

Pedro Henrique De Andrade Lima Carneiro Campos é
engenheiro e concursado. Filho de Eduardo Campos, que
faleceu durante a campanha presidencial de 2014, Pedro
Campos se tornou o terceiro ﬁlho eleito para a Câmara dos
Deputados. Pedro Campos, de 27 anos, foi eleito neste
domingo como deputado federal pelo PSB de
Pernambuco. Com 172.518 votos, sendo o terceiro mais
votado no estado.

REELEITA

TABATA AMARAL
PSB

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

●

Liderança política no
Movimento Acredito
Fundadora do
Movimento Mapa
Educação
Liderança política no
RenovaBR

Atuação
●
●

●

●

Foi Vice-líder do PDT
Melhor deputada
federal em 2019, eleita
pelo Prêmio Congresso
em Foco
Autora do PL 428/20,
que prevê distribuição
gratuita de absorventes
Relatora da Comissão
Externa que
acompanha o Ministério
da Educação

Bases Eleitorais
São Paulo
Santo André
São Carlos
São José dos Campos
Jundiaí

Tabata Amaral é uma cientista política, astrofísica e ativista,
natural da Vila Missionária, zona sul da cidade de São Paulo.
Tabata tornou-se notoriamente conhecida por sua formação
educacional, com origem no ensino público, que contou com
participações em Olimpíadas de matemática, química e
astrofísica, e a aprovação em seis universidades
estadunidenses. Em Harvard, graduou-se em ciência política e
astrofísica, e retornou ao Brasil para se dedicar ao ativismo na
área da educação. Foi fundadora do Mapa Educação e
co-fundadora do Acredito, movimento suprapartidário que
teve a ativista como uma de suas principais candidaturas em
2018.
Naquele ano, Tabata obteve a sexta maior votação no estado
de São Paulo, com uma candidatura impulsionada pelo
ﬁnanciamento coletivo nas redes sociais. Em seu primeiro
mandato, atuou como titular nas Comissões de Educação, de
Defesa dos Direitos da Mulher e na Comissão Especial do
Fundeb (PEC 15/15). Eleita pelo PDT, a parlamentar deixou o
partido após posicionamentos divergentes na votação da
Reforma da Previdência, em 2019. Neste ano, também foi
indicada pela BBC como uma das 100 mulheres mais
inﬂuentes do mundo.

PSDB

REELEITO

ADOLFO VIANA
PSDB

Bahia

Cargos Anteriores
Deputado estadual
por dois mandatos,
exercendo os cargos
de presidente da
Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos e
vice-presidente na
Comissão Especial de
Desenvolvimento
Urbano

●

Atuação
●

●

Líder do PSDB na
Câmara dos
Deputados
1º Vice-Presidente da
CPI sobre
derramamento de óleo
no Nordeste

Bases Eleitorais
Esplanada
Ituberá
Água Fria
Sobradinho
Boa Vista do Tupim

Adolfo Viana é um servidor público, natural de Salvador.
Formado em gestão pública pela Faculdade Estácio, o
parlamentar é de uma família com tradição na política,
sendo ﬁlho de Antônio Honorato, ex-deputado estadual, e
neto de Adolfo Viana, ex-prefeito da cidade de Casa Nova.
Iniciou sua trajetória pública como deputado estadual, eleito
em 2010 e reeleito em 2014. Na ALBA, foi presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e
vice-presidente na Comissão Especial de Desenvolvimento
Urbano.
Eleito para a Câmara dos Deputados em 2018, é o atual líder
do PSDB na Casa. Exerceu o cargo de 1º Vice-Presidente da
CPI sobre derramamento de óleo no Nordeste, e relator da
Lei 14032/2020, que abriu crédito extraordinário em favor
dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, para
o combate à pandemia de Covid-19.

REELEITO

AÉCIO NEVES
PSDB

Minas Gerais
Cargos Anteriores
Governador de
Minas Gerais
(2003-2010)
Senador da
República pelo
estado de Minas
Gerais (2011-2019)
Candidato do PSDB
nas eleições
presidenciais de
2014

●

●

●

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Relações Exteriores
(CREDN)

Bases Eleitorais
Cláudio
São João Del Rei
Montes Claros
Belo Horizonte
Santa Luzia

Aécio Neves é economista formado pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas),
membro de uma família de políticos, dentre os quais a
ﬁgura mais marcante é a de Tancredo Neves, seu avô
materno, que faleceu antes de tomar posse como
presidente da República em 1985. Aécio foi Deputado
Constituinte em 1988, Presidente da Câmara no biênio
2001-2002, governador de Minas Gerais por dois
mandatos consecutivos entre 2003 e 2010 e Senador da
República pelo estado de Minas Gerais na legislatura
2011-2019. Foi candidato à Presidência da República pelo
PSDB em 2014, tendo disputado o segundo turno contra a
então
incumbente
Dilma
Rousseﬀ.
Atualmente,
empossado do cargo de deputado federal, vem atuando
nos bastidores como coadjuvante por ter tido seu nome
ligado a escândalos de corrupção em operações da
Polícia Federal. Foi presidente da Subcomissão de
Acordos Internacionais entre 2019 e 2021 e serviu a
presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CREDN).
O deputado é uma das ﬁguras mais importantes do PSDB
no Congresso Nacional, tendo como aliados o Presidente
do Senado e conterrâneo Rodrigo Pacheco (PSD/MG) e o
ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(UNIÃO BRASIL/RJ).

REELEITO

BETO PEREIRA
PSDB

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
●
●

Prefeito, Terenos, MS
(2005-2012)
Deputado estadual, MS
(2015-2018)

Bases Eleitorais
Terenos
Rio Negro
Brasilândia
Nioaque
Aquidauana

Atuação
●

●

Titular das comissões de
Minas e Energia (2021-22)
e Defesa do Consumidor
(2019-20)
Atuante no setor
energético e tem
posições ambíguas
quanto ao agro e
meio-ambiente

Advogado e empresário, foi eleito prefeito de Terenos em
2004, aos 26 anos, reelegendo-se quatro anos depois. Em
2009, foi eleito presidente da Associação dos Municípios
de Mato Grosso do Sul e, em 2012, vice-presidente da
Confederação Nacional dos Municípios. Elegeu-se
deputado estadual em 2014 e deputado federal em 2018. É
alvo de processos de improbidade administrativa, dano ao
erário e enriquecimento ilícito por conta de sua gestão na
prefeitura de Terenos. É acusado, entre outras coisas, de
não realizar processo licitatório adequadamente.
Foi titular das comissões de Minas e Energia (2021-22) e
Defesa do Consumidor (2019-20). Propôs a padronização
dos pontos de recarga elétrica de automóveis, o ﬁm de
barreiras à instalação de sistemas de geração distribuída
por consumidores e a proibição da pesca de dourados no
Brasil.

BETO RICHA
PSDB

Paraná
Cargos Anteriores
●

Deputado estadual
por dois mandatos

●

Vice-prefeito de
Curitiba

●

Secretário de Obras
Públicas de Curitiba

●

Prefeito de Curitiba
por dois mandatos

●

Governador do
Paraná por dois
mandatos

Bases Eleitorais
Santa Terezinha de Itaipu
Curitiba
Londrina

Beto Richa é um engenheiro civil e político, natural de
Londrina, que possui uma ampla trajetória na política do
estado. O parlamentar é ﬁlho de José Richa,
ex-governador do Paraná, e seguiu os passos do pai,
exercendo a cheﬁa do Executivo no estado entre os anos
de 2011 e 2018. Antes de ter sido governador, foi deputado
estadual por dois mandatos, vice-prefeito de Curitiba,
Secretário de Obras Públicas do município e, em 2004,
elegeu-se prefeito da capital paranaense.

Atuação
●

Em seu governo,
lançou o programa
Paraná
Competitivo,
responsável por
mais de R$ 20
bilhões em
investimentos

Exerceu o comando da Prefeitura por dois mandatos, entre
2005 e 2010, licenciando-se para atuar como governador.
Richa foi preso em 2019, acusado de corrupção passiva e
pertencimento a organização criminosa em um esquema
de propina em contratos de concessão de pedágio.

REELEITO

CARLOS SAMPAIO
PSDB

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereador de
Campinas (1993-1996)
Deputado estadual
(1997-1998)
Secretário para os
Assuntos de
Segurança Pública de
Campinas
Corregedor da Polícia
de Campinas

Atuação
●

●

●

Vice-líder e Líder do
PSDB na Câmara dos
Deputados
2º Vice-Presidente do
Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar
Membro do Grupo de
trabalho que propôs a
reformulação do
Código do Processo
Penal

Bases Eleitorais
Campinas
Amparo
Capivari
Santa Rita do Passa Quatro
Mogi Mirim

Carlos Sampaio é um promotor de justiça e político, natural
de Campinas, interior de São Paulo. Iniciou sua carreira
como servidor no Ministério Público de Minas Gerais, após
ter se graduado em Direito pela PUC Campinas. Sua atuação
na área criminal, no MP de São Paulo, lhe rendeu o primeiro
cargo como vereador de Campinas em 1992. Sampaio
seguiu na esfera pública como Secretário para os Assuntos
de Segurança Pública de Campinas, bem como deputado
estadual e federal. O parlamentar concorreu à Prefeitura de
Campinas por três eleições seguidas, chegando ao segundo
turno em 2004, mas não venceu o pleito em nenhuma das
ocasiões.
Para a Câmara dos Deputados, elegeu-se por seis mandatos
consecutivos, entre 2002 e 2022. Ganhou destaque por ser
uma das principais vozes de oposição ao governo do PT, em
especial, a partir do segundo governo Dilma Rousseﬀ, sendo
um dos articuladores do impeachment da ex-presidente. Na
última legislatura, passou a ocupar o cargo de Líder no
PSDB na Câmara, além de ter sido membro titular nas
Comissões de Defesa do Consumidor e de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado.

REELEITO

DAGOBERTO NOGUEIRA
PSDB

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
●

Secretário de Justiça,
Trabalho e Ação Social
do Mato Grosso do Sul

●

Secretário Estadual de
Produção e Turismo

●

Deputado estadual por
um mandato

Atuação
●

Participou das Comissões
Parlamentares de
Inquérito (CPIs) do
Sistema Carcerário e da
Subnutrição de Crianças
Indígenas

Bases Eleitorais
Bonito
Miranda
Paranaíba
Ivinhema

Dagoberto Nogueira Filho é natural de São José do Rio
Preto. Formou-se em direito em 1981 e, dois anos depois,
em administração pela Universidade Riopretense (Unirp).
Depois de formado, mudou-se para o Mato Grosso do Sul,
onde assumiu a função de coordenador técnico do
Instituto de Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul
(Idesul). Exerceu também o cargo de secretário de Justiça,
Trabalho e Ação Social deste estado durante o segundo
governo de Marcelo Miranda (1987-1991).
Elegeu-se deputado estadual nas eleições de 2002, na
legenda do PDT. Em 2003, pediu exoneração para
concorrer ao cargo de prefeito de Campo Grande, nas
eleições de 2004, no qual foi o terceiro candidato mais
votado. Reassumiu o cargo de deputado estadual e
licenciou-se novamente, em novembro, para assumir a
Secretaria Estadual de Produção e Turismo. Em 2006,
elegeu-se deputado federal pelo Mato Grosso do Sul na
legenda do PDT. Como parte de suas atividades
parlamentares, participou da comissão mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e das comissões de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (Capadr) e da de Constituição, Justiça e Cidadania.

REELEITO

DANIEL TRZECIAK
PSDB

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●

Vereador de Pelotas
Apresentador
televisivo

Atuação
●

●

●

Já foi membro titular da
CCULT, da CCTCI, da
CTASP, da CDC e da
CTUR
2º vice-presidente da
comissão especial do
PL 10887/18, sobre
Improbidade
Administrativa
Titular da comissão
especial da PEC sobre
prisão em 2ª instância

Bases Eleitorais
Arroio do Padre
Pelotas
Capão do Leão
Morro Redondo
Dom Feliciano

Daniel Trzeciak, conhecido como Daniel da TV, é um
jornalista e produtor, natural de Dom Feliciano. Possui uma
atuação voltada ao meio televisivo, tendo sido produtor da
TV Pampa, em Pelotas, entre 2005 e 2008, e repórter e
apresentador da RBS TV, entre 2008 e 2015.
Se licenciou da atividade de jornalista para concorrer a uma
vaga na Câmara de Vereadores de Pelotas, em 2016. Eleito
vereador, permaneceu no município por dois anos, até que
se candidatou para a Câmara dos Deputados, se elegendo
em 2018. No Legislativo, foi 2º vice-presidente da comissão
especial do PL 10887/18, sobre Improbidade Administrativa,
e titular da comissão especial da PEC sobre prisão em 2ª
instância.

GERALDO RESENDE
PSDB

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
●
●
●

Vereador, Dourados, MS
(1992-1998)
Deputado estadual, MS
(1998-2000)
Secretário estadual de
Saúde (2000-2002,
2018-2022)

Bases Eleitorais
Dourados
Caracol
Itaporã
Naviraí
Ponta Porã

Atuação
●
●

Muito ligado a pauta da
saúde
Autor da Lei 11.935/2009
que obriga a cobertura da
concepção e
contracepção por planos
de saúde

Médico e atual secretário estadual de saúde do governo
de Reinaldo Azambuja (PSDB), foi eleito vereador de
Dourados-MS em 1992. Em 1998, foi eleito deputado
estadual, mas, em 2000, teve de se licenciar para assumir
o cargo de Secretário estadual de Saúde do governo José
Orcírio dos Santos. Em 2002 foi eleito deputado federal e
reeleito sucessivas vezes até 2018, quando obteve a
suplência.
Geraldo foi tesoureiro da Frente Parlamentar da Saúde.
Também atua em defesa da educação e da infraestrutura.
Entre suas proposições está a obrigação do uso de
câmera de ré em todos os veículos, a proibição da
exibição de lutas na TV aberta e a inclusão de professores
como prioridade nas campanhas de vacinação. É autor da
Lei 11.935/2009 que obriga os planos de saúde a cobrirem
o atendimento nos casos de planejamento familiar,
incluindo métodos e técnicas de concepção e
contracepção.

LÊDA BORGES
PSDB

Goiás

Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereadora de Valparaíso
Prefeita de Valparaíso
Secretária de
Desenvolvimento Social
de Goiás
Deputada estadual por
Goiás

Atuação
●

Na Assembleia
Legislativa, foi
vice-presidente da
Comissão da Criança e
Adolescente

Bases Eleitorais
Valparaíso de Goiás
Piranhas
Cidade Oriental

Lêda Borges de Moura é uma servidora pública do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, licenciada em
Letras e pós-graduada em Linguística Aplicada. Apesar de ser
mineira, de Conquista, Lêda desenvolveu sua carreira política
em Valparaíso de Goiás.
A parlamentar foi Secretária de Educação de Valparaíso, a
partir de 1997. Se elegeu vereadora em 2000, mas se
licenciou do mandato em 2003, para atuar como Secretária
de Obras do município. Lêda foi a primeira mulher a se eleger
como prefeita de Valparaíso de Goiás, entre os anos de 2009
a 2012. Foi, também, a primeira mulher a presidir a Agência
Goiana de Desenvolvimento Regional.
Em 2014, foi eleita deputada estadual com mais de 32 mil
votos. Ao longo do mandato, foi indicada pelo governador
Marconi Perillo para a Secretaria de Estado da Mulher,
Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos
Humanos e do Trabalho. Retornou à Assembleia Legislativa
em 2019, após se reeleger, atuando como vice-presidente da
Comissão da Criança e Adolescente no primeiro biênio.

REELEITO

LUCAS REDECKER
PSDB

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●

●

Deputado estadual
por dois mandatos
Secretário de Minas e
Energia do Rio
Grande do Sul
Presidente estadual
do PSDB

Atuação
●
●

●

Vice-líder do PSDB na
Câmara
Presidente da Frente
Parlamentar Mista em
Defesa do Setor
Coureiro-Calçadista e
da FP em Defesa da
Extensão da BR-448
Coordenador da Frente
Parlamentar pelo Brasil
Competitivo

Bases Eleitorais
Novo Hamburgo
São Sebastião do Caí
Teutônia
São Leopoldo
Cambará do Sul

Lucas Redecker é um político natural de Novo Hamburgo,
ﬁlho do ex-deputado Júlio Redecker, morto no acidente
aéreo da TAM, em 2007. O parlamentar possui uma atuação
na política desde sua juventude, tendo sido presidente da
Juventude Tucana do Rio Grande do Sul e Assessor Especial
do Gabinete do Governo gaúcho. Redecker tentou se eleger
prefeito de Novo Hamburgo, em 2004, e vice-prefeito, em
2008, mas sem sucesso. Mais tarde, em 2010, o parlamentar
obteve seu primeiro cargo eletivo, como deputado estadual
pelo Rio Grande do Sul. Cumpriu um novo mandato na ALRS
entre os anos de 2015 e 2018, e, no último ano da
legislatura, foi eleito para a Câmara dos Deputados.
Na Câmara, foi membro titular da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) e da Comissão de Seguridade Social e
Família. Também foi 2º vice-presidente da Comissão
Especial do PL 7063/17, sobre Parcerias Público-Privadas, e
presidente da Comissão Especial do PL que institui o Código
Brasileiro de Energia Elétrica. É relator do projeto que obriga
estabelecimentos públicos de educação básica a criarem o
programa Rodas de Conversas Integradas, e do PL 10433/18,
que deﬁne novas normas para doações de particulares aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

REELEITO

PAULO ABI-ACKEL
PSDB

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral do
estado de Minas
Gerais (TRE-MG)

Bases Eleitorais
São José da Saﬁra
Taparuba
Pingo d'Água
Palmópolis
Córrego Novo

Atuação
●

●
●

Presidente da
Comissão de Ciência
e Tecnologia,
Comunicação e
Informática (CCTCI)
Líder da Minoria na
Câmara
Vice-presidente da
Comissão de
Relações Exteriores
e de Defesa
Nacional (CREDN)

Abi-ackel possui formação em direito pela Faculdade de
Direito Milton Campos (FDMC) e MBA pelo Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Atuou como
juiz do Tribunal Regional Eleitoral do estado de Minas
Gerais (TRE-MG) e ingressou na carreira política
elegendo-se deputado federal em 2006. Desde então,
conquistou quatro reeleições à Casa.
O parlamentar atuou como líder da Minoria, vice-líder da
bancada do PSDB, presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI),
vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CREDN) e membro titular da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

PAULO ALEXANDRE BARBOSA
PSDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Deputado Estadual
Secretário Estadual de
Desenvolvimento de São
Paulo
Prefeito de Santos

●
●

●

Bases Eleitorais
São Paulo
Santos

Atuação
●

●

Atua em defesa da
educação, saúde e
infraestrutura
Autor da Lei Estadual
13.576/09, que
regulamentou normas e
procedimentos para
reciclagem,
gerenciamento e
destinação ﬁnal do lixo
tecnológico

Paulo Alexandre Barbosa é formado em Direito, foi Deputado
Estadual por 2 mandatos consecutivos. Em 2007, como
deputado estadual, apresentou o projeto de lei que instituía o
Programa de Combate ao Bullying nas Escolas e foi autor da
Lei Estadual 13.576/09, que regulamentou normas e
procedimentos para reciclagem, gerenciamento e destinação
ﬁnal do lixo tecnológico. Em seguida, se tornou Secretário
Estadual de Desenvolvimento de São Paulo. Mas decidiu se
afastar do cargo para concorrer às eleições municipais, na
qual foi eleito prefeito de Santos de 1° de janeiro de 2013 até
31 de dezembro de 2020. Em 2022 foi eleito Deputado
Federal com 170.378 votos.

REELEITO

VITOR LIPPI
PSDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Médico
Vereador de Sorocaba
Prefeito de Sorocaba

●
●
●

Atuação
●

●

●

●

Recebeu o Selo Prefeito
Empreendedor pelo
Sebrae
Diplomado Prefeito
Amigo pela Fundação
ABRINQ
Recebeu o Diploma de
Destaque Nacional em
Meio Ambiente, Ação
Social e
Desenvolvimento
Sustentável do IBRAE
Coordenador da Frente
Parlamentar pelo Brasil
Competitivo

Bases Eleitorais
São Paulo
Sorocaba
Salto de Pirapora
Pilar do Sul
Araçoiaba da Serra

Vitor Lippi é formado em medicina e sua atuação e liderança
comunitária lhe rendeu um convite para participar das
eleições municipais de Sorocaba, onde foi vereador entre
1989 e 1992. Uma de suas bandeiras foi a emancipação
política do distrito que se transformou no município de
Alumínio. Na recém-criada cidade, disputou a primeira eleição
municipal e foi eleito vereador, participando da instalação da
primeira legislatura entre 1993 e 1996, tendo sido presidente
da Câmara Municipal em 1994. Nas Eleições de 2004 foi
inicialmente candidato a vice-prefeito do candidato Luiz Leite
(PSDB). Luiz Leite teve sua candidatura cassada, sendo Lippi
escolhido como o candidato oﬁcial do partido. Foi eleito
prefeito com 167.856 votos.
Na eleição municipal em 2008 foi reeleito no primeiro turno
com 242.271 votos. Nas Eleições de 2014 foi candidato a
deputado federal, sendo o segundo deputado mais votado da
história de Sorocaba. Como deputado federal, votou a favor
do Processo de impeachment de Dilma Rousseﬀ.Já durante o
Governo Michel Temer, votou a favor da PEC do Teto dos
Gastos Públicos. Em abril de 2017 foi favorável à Reforma
Trabalhista. Em agosto de 2017 votou a favor do processo em
que se pedia abertura de investigação do presidente Michel
Temer. Em 2022 foi reeleito com 106.661 votos.

PSOL

CÉLIA XAKRIABÁ
PSOL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●
●

●

Educadora indígena
Pesquisadora da
Universidade de
Brasília (UNB)
Pesquisadora da
Universidade
Federal de Minas
Gerais (UFMG)

Atuação
●
●

●

●

Ativista da educação
indígena
Primeira mulher
indígena eleita
deputada federal
pelo estado de
Minas Gerais
Primeira mulher
indígena a ingressar
no doutorado da
Universidade Federal
de Minas Gerais
(UFMG)
Primeira mulher de
seu povo a alcançar
o título de Mestra

Bases Eleitorais

Célia foi aluna da primeira turma do curso de Formação
Intercultural para Educadores Indígenas, pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), possui mestrado em
Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de
Brasília (UNB), sendo a primeira mulher de seu povo a
alcançar o título e foi a primeira mulher indígena a
ingressar no programa de doutorado em Antropologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Também foi
pioneira ao se tornar a primeira mulher indígena eleita
deputada federal pelo estado de Minas Gerais. Ela
disputou as eleições com o apoio da ex-deputada federal
Áurea Carolina, que optou por não disputar a reeleição
pelo estado.
A recém-eleita deputada pautou sua campanha em
propostas para a cultura, de modo a atuar nas questões de
gênero, proteção e preservação do meio-ambiente e da
representatividade indígena.

CHICO ALENCAR
PSOL

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

●

Vereador
(1989-1996,
2021-2022)
Deputado
Estadual
(1999-2003)

Atuação
●

●

Ex-líder do PSOL
(2006-2008,
2011-2013,
2018-2019)
Titular das
Comissões de
Constituição e
Justiça
(2015-2019) e de
Direitos Humanos
(2016-2017)

Bases eleitorais
Niterói
Rio de Janeiro
Cambuci
Volta Redonda
Nova Friburgo

Professor e escritor, Chico Alencar é graduado em História
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Depois de
quatro mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados,
entre 2003 e 2019, disputou uma das duas vagas de senador
em 2018 e ﬁcou sem mandato. Em 2020, foi o quinto
vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, com
49.422 votos, retornando à Câmara, onde já exercera
mandato de 1989 a 1997.
Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro do
Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio. Integra o
diretório nacional de seu partido, o PSOL. Com mais de 30
anos de atuação na política institucional, Alencar é autor de
mais de 100 projetos de lei. Foi deputado estadual de 1999 a
2003, quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos da
Alerj, tendo o hoje deputado federal Marcelo Freixo (PSB)
como
coordenador,
ao
qual
é
muito
ligado
politicamente.Chico defende questões ligadas aos direitos
de minorias, desarmamento, meio-ambiente, educação e
combate à corrupção.

REELEITO

GLAUBER BRAGA
PSOL

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

●

●
●

Secretário de
Gabinete na Prefeitura
Municipal
Secretário de
Integração
Governamental
Secretário de Projetos
Especiais
Secretário Geral de
Governo de Nova
Friburgo

Atuação
●
●

●
●

Presidente da
Comissão de
Educação
1º Vice-Presidente da
Comissão de
Legislação
Participativa
Relator na Comissão
Especial sobre
mudanças climáticas
Relator na Comissão
Externa que apurou o
assassinato da
vereadora Marielle
Franco e do motorista
Anderson Gomes

Bases Eleitorais
São Gonçalo
Nova Friburgo
Botuparã
Sumidouro
Érico Cardoso

Glauber Braga é um advogado e político carioca, natural de
Nova Friburgo. Em sua cidade natal, atuou como Secretário
de Gabinete na Prefeitura Municipal, entre 2001 e 2002, e
Secretário de Integração Governamental, de 2005 a 2006.
Também exerceu o cargo de Secretário de Projetos Especiais
e Secretário Geral de Governo de Nova Friburgo.
O parlamentar se elegeu para a Câmara dos Deputados, pela
primeira vez, em 2006, sendo reeleito por quatro vezes
consecutivas. No Legislativo, foi presidente da Comissão de
Educação e 1º Vice-Presidente da Comissão de Legislação
Participativa. Atuou como relator na Comissão Especial sobre
mudanças climáticas e na Comissão Externa que apurou o
assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista
Anderson Gomes. Foi vice-líder do PSOL e da minoria, além
de ter sido líder substituto em algumas ocasiões.

ERIKA HILTON
PSOL

São Paulo

Cargos Anteriores
Codeputada Estadual
pelo Mandato Coletivo
da Bancada Ativista
Vereadora de São Paulo

●

●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

●

Atua em defesa das
mulheres, jovens, idosos,
indígenas, de pessoas
negras, com deﬁciência
e LGBTQIA+
Presidente da Comissão
de Direitos Humanos

Erika Hilton iniciou sua carreira política em 2015, após uma
disputa com uma empresa de ônibus que se recusou a
imprimir seu nome social feminino na passagem. Hilton
lançou petições online. Após a repercussão do assunto, Hilton
acabou obtendo êxito e foi convidada a se ﬁliar ao PSOL e em
2016, se candidatou a vereadora pelo município de Itu, onde
não conseguiu se eleger.
Em 2018, Hilton recebeu o convite para integrar a Bancada
Ativista. Assim, se tornou codeputada estadual no mandato
coletivo eleito da Bancada Ativista na ALESP em 2018, sob
representação de Mônica Seixas. Em seguida, foi eleita
vereadora de São Paulo, sendo a mulher mais bem votada em
2020. Ela presidiu a Comissão de Direitos Humanos e
encabeçou a primeira CPI que investigou a violência contra
pessoas trans do país.
Tem como suas prioridades políticas o combate à fome e às
desigualdades e uma democracia de verdade para a maioria:
mulheres, negros, LGBTQIA+, jovens, idosos, trabalhadores,
indígenas e pessoas com deﬁciência. Em 2022 se tornou a
primeira mulher trans eleita como deputada federal, sendo a
segunda mais votada do PSOL, com 256.903 votos.

REELEITA

FERNANDA
MELCHIONNA
PSOL

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

Vereadora de Porto
Alegre por três
mandatos
Coordenadora-geral
do Diretório Central
dos Estudantes da
UFRGS

Atuação
●

●
●
●

Autora do PL 1183/19, que
regulamenta a proﬁssão
de conservador e
restaurador de bens
culturais móveis e
integrados
Titular da Secretaria da
Mulher
Foi membro titular da
CSSF, CCJC e CMULHER
Titular do Conselho de
Ética e Decoro
Parlamentar (2019)

Bases Eleitorais
Porto Alegre
Santa Maria
Canoas
Viamão
Novo Hamburgo

Fernanda Melchionna, natural de Alegrete/RS, é uma
bancária e ativista, que atuou no Banrisul. Iniciou sua vida
política como Coordenadora-geral do Diretório Central dos
Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Foi vereadora de Porto Alegre por três mandatos
consecutivos, entre os anos de 2009 e 2018. Em seu
segundo ano do terceiro mandato, deixou o Legislativo da
capital para buscar uma vaga na Câmara dos Deputados, e
se elegeu com mais de 114 mil votos.
Na legislatura, é vice-líder do PSOL na Câmara dos
Deputados, mas já liderou o partido durante 2020, além de
ter sido vice-líder da Oposição. É autora do PLP 193/2020,
que institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, destinado ao
Programa de Renda Mínima Permanente.Melchionna
também coordena a Frente Parlamentar de Incentivo à
Leitura. Foi relatora do PL 1506/2019, que estabelece a
manutenção temporária do Benefício de Prestação
Continuada para a pessoa com deﬁciência que exerça
atividade remunerada. É uma das autoras do PL 1826/2020,
que prevê um auxílio ﬁnanceiro aos proﬁssionais de saúde e
seus dependentes que tenham ﬁcado incapacitados ou
faleceram por conta do coronavírus.

GUILHERME BOULOS
PSOL

São Paulo

Cargos Anteriores
Coordenador nacional
do MTST
Candidato à Presidência
da República em 2018

●
●

Atuação
●

Defensor dos
movimentos de reforma
agrária, por moradia e
emprego

Bases Eleitorais
São Paulo
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Santo André

Guilherme Boulos é um ativista e professor, graduado em
ﬁlosoﬁa e mestre em psiquiatria pela Universidade de São
Paulo (USP). Natural de São Paulo, Boulos tornou-se
notoriamente conhecido por sua atuação como coordenador
nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, sendo
considerado uma das principais lideranças de esquerda do
país. Apesar do longo histórico como líder do MST, o ativista
concorreu à sua primeira eleição somente em 2018, quando
foi candidato à Presidência da República pelo PSOL,
terminando a disputa em 10º lugar, com cerca de 617 mil
votos.
Apesar da votação pouco expressiva em 2018, para os
parâmetros do partido, Boulos voltou a ser a principal
candidatura do PSOL para as Eleições municipais. Recebendo
mais de dois milhões de votos em São Paulo, o político
chegou ao segundo turno, perdendo para o então prefeito
Bruno Covas. A campanha de Boulos, no entanto, foi de
grande relevância para o partido, contribuindo para transmitir
uma face moderada do ativista ao eleitor médio. No estado, o
novo parlamentar foi coordenador da campanha de Lula à
presidência em 2022.

REELEITA

LUIZA ERUNDINA
PSOL

São Paulo

Cargos Anteriores
Secretária de Educação
de Campina Grande
Vereadora e prefeita de
São Paulo
Deputada estadual
Ministra da Secretaria da
Administração Federal

●
●
●
●

Atuação
●

●

●

Autora da Lei
9975/2000, que tipiﬁca
a conduta de manter
casa de exploração
sexual infanto-juvenil, no
Estatuto da Criança e do
Adolescente
3º Suplente de
Secretário na Mesa
Diretora
Relatora da Lei Maria da
Penha na Comissão de
Finanças e Tributação

Bases Eleitorais
São Paulo
Vargem Grande do Sul
Taboão da Serra
Osasco
Santo André

Luiza Erundina é uma assistente social natural de Uiraúna,
que possui uma extensa trajetória na política paulista. Iniciou
sua vida pública em 1958, como Secretária de Educação de
Campina Grande, na Paraíba. Após se mudar para São Paulo
durante a ditadura militar, Erundina foi uma das fundadoras do
PT, e se elegeu vereadora em 1982. Em uma rápida ascensão,
a parlamentar se tornou deputada estadual, em 1986, e dois
anos depois, foi a primeira mulher a se tornar prefeita de São
Paulo.
Na década de 90, foi ministra da Secretaria da Administração
Federal, no governo Itamar Franco, e se elegeu deputada
federal pela primeira vez, em 1998. Em mais de duas décadas
como parlamentar, Erundina presidiu a Comissão de
Legislação Participativa (CLP), foi 3º Vice-Presidente da
Comissão Especial do PL 2126/2011, que resultou no Marco
Civil da Internet, e, entre 2015 e 2017, foi 3º Suplente de
Secretário na Mesa Diretora da Câmara. A deputada também
já exerceu a liderança do PSB (1999-2000) e a vice-liderança
do PSOL.

PASTOR HENRIQUE VIEIRA
PSOL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
● Vereador, Niterói, RJ
(2013-2016)

Atuação
●
●

Defensor dos Direitos
Humanos
Oposição aos políticos
evangélicos tradicionais

Bases Eleitorais
Niterói
Rio de Janeiro

Pastor da Igreja Batista do Caminho, ator, poeta, professor e
militante de direitos humanos, Henrique Vieira nasceu em
Niterói, é formado em teologia, ciências sociais e história.
Atualmente mora no Rio de Janeiro com a esposa Caroline e
a ﬁlha Maria.
Ficou conhecido nacionalmente por suas participações
especiais no ﬁlme Marighella, de Wagner Moura, e no show
do cantor Emicida no Rock in Rio. Henrique defende uma
candidatura de oposição aos políticos tradicionalmente
eleitos para a bancada evangélica.

REELEITA

SÂMIA BOMFIM
PSOL

São Paulo

Cargos Anteriores
Vereadora de São Paulo
(2016-2018) e líder da
bancada do PSOL

●

Atuação
●
●

Líder do PSOL na
Câmara
Autora da Lei Mari Ferrer
e do PL que amplia o
tempo de licença dos
pais, no âmbito do
Estatuto da
Parentalidade

Bases Eleitorais
São Paulo
Presidente Prudente
Rio Claro
São Carlos
Santo André

Sâmia Bomﬁm é uma servidora pública e ativista paulista,
natural de Presidente Prudente. Formada em Letras, Sâmia
iniciou sua trajetória política no Diretório Central dos
Estudantes, conhecido como DCE Livre da USP. Foi
professora de português em escolas e cursinhos e tornou-se
servidora estadual na USP, onde esteve à frente de greves e
mobilizações. Também passou a integrar o movimento
feminista e, em 2016, organizou os atos contra a cultura do
estupro e pelo impeachment do ex-presidente da Câmara,
Eduardo Cunha. Naquele ano, elegeu-se vereadora por São
Paulo e, dois anos depois, sua candidatura à deputada federal
lhe rendeu quase 250 mil votos, sendo a mais votada da
esquerda e a oitava mais votada em todo o estado.
Na Câmara dos Deputados, Sâmia é uma das parlamentares
mais atuantes na defesa da pauta feminina, sendo a deputada
que mais apresentou projetos para combater a violência de
gênero e a misoginia. A deputada é autora da Lei Mari Ferrer,
que visa inibir constrangimentos de mulheres vítimas de
violência durante julgamentos e coautora do PDL que anula a
portaria do governo federal que restringe o acesso ao aborto
legal. Como líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomﬁm esteve
entre as principais lideranças da oposição durante o mandato
de Jair Bolsonaro.

SÔNIA GUAJAJARA
PSOL

São Paulo

Cargos Anteriores
Candidata a
Vice-Presidência na
chapa Boulos/Sônia em
2018

●

Bases Eleitorais
São Paulo

Atuação
●

●

●

Coordenadora Executiva
da Articulação dos
Povos Indígenas do
Brasil (APIB)
Integrante do Conselho
da Iniciativa
Inter-religiosa pelas
Florestas Tropicais do
Brasil
Considerada uma das
100 pessoas mais
inﬂuentes do mundo
pela revista Time em
2022

Sônia Bone Guajajara é formada em Letras e Enfermagem.
Sua militância em ocupações e protestos começou na
coordenação das organizações e articulações dos povos
indígenas no Maranhão (COAPIMA) e levou-a à coordenação
executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
Antes disso, ainda passou pela Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). Em
2018 foi lançada como pré-candidata a vice-presidente da
república na chapa encabeçada por Guilherme Boulos,
tornando-se a primeira pré-candidata de origem indígena à
presidência da república. A chapa Boulos/Sônia alcançou a 9º
colocação no primeiro turno da eleição presidencial, com
617.122 votos. Em 2022 foi considerada uma das 100 pessoas
mais inﬂuentes do mundo pela revista Time e foi eleita
Deputada Federal com 156.966 votos.

REELEITA

TALIRIA PETRONE
PSOL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereadora de Niterói
(2017-2019)

Atuação
●

Titular das comissões de
Legislação Participativa
(2021-2022) e Direitos
Humanos e Minorias
(2022)

Bases Eleitorais
Niterói
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Nova Iguaçu
Duque de Caxias

Taliria tem 33 anos, é professora de história e mestre em
serviço social e desenvolvimento regional. Foi vereadora de
Niterói-RJ entre 2017 e 2019, quando assumiu mandato na
Câmara dos Deputados. Ocupou a vice-liderança de seu
partido e da minoria.
Foi titular nas comissões de Legislação Participativa
(2021-2022) e Direitos Humanos (2022) e nas comissões
especiais sobre Medicamentos Formulados a base de
Cannabis (PL 0399/15) e sobre o Sistema Único de
Assistência Social (PEC 383/17).
A parlamentar atua em defesa das mulheres, com propostas
de equidade no mercado de trabalho e reconhecimento dos
direitos maternos nas universidades e repartições públicas,
negros e direitos humanos. Dirigiu o PSOL no estado do Rio
de Janeiro e organiza os setoriais de mulheres, de negras e
negros do partido.

TARCÍSIO MOTTA
PSOL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereador, Rio de Janeiro,
RJ (2016-2022)

Atuação
●

Bases Eleitorais
Duque de Caxias
Petrópolis
Rio de Janeiro

Defensor da educação

Tarcísio Motta é professor de história na rede pública
municipal e iniciou sua carreira política no movimento sindical
da categoria. Em 2014 e 2018 concorreu ao governo do
estado pelo PSOL, conquistando a terceira posição no último
pleito. Em 2016 foi eleito vereador e reeleito em 2020 como o
segundo mais votado.
Na Câmara Municipal presidiu a CPI das Enchentes e foi
membro da CPI dos Ônibus, na qual desvendou esquemas de
corrupção.

PODEMOS

BRUNO GANEM
PODEMOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Vereador de Indaiatuba
Deputado Estadual

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
Indaiatuba

Atuação
●
●

Atua em defesa dos
Direitos dos Animais
Apresentou o PL
23/2013) que prevê
multa e sanções
administrativas para
maus-tratos a animais e
o PL 192/2014 que
proíbe ação comercial e
distribuição de animais
sem prévio interesse do
consumidor

Em 2007, Bruno Ganem fundou o Movimento Jovem em
Indaiatuba, com o objetivo de melhorar a cidade pela
inserção do jovem no meio político e social. Foi eleito
vereador em Indaiatuba aos 22 anos, em 2008, com 1.055
votos. Em 2012, foi o vereador mais votado de Indaiatuba,
com 6.202 votos, apresentando no mandato 57 projetos de
lei. Dentre eles, o que estabelece multa para maus-tratos a
animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem
os praticar (PL 23/2013), além de outro projeto de lei que
proíbe ação comercial promocional que realize a distribuição
de animais sem prévio interesse do consumidor (PL 192/2014).
Em 2014, foi candidato a deputado estadual, defendendo a
causa animal. Obteve 50.124 votos, de quase todas as
cidades paulistas, totalizando 491 municípios. Fortaleceu seu
trabalho defendendo a causa animal pelo estado, iniciando
um abaixo-assinado pedindo leis mais severas (prisão em
regime fechado) contra maus-tratos aos animais. Em 2016,
participou das eleições municipais como candidato a prefeito
de Indaiatuba, totalizando 51.358 votos. Em 2018 foi eleito
deputado estadual pelo Podemos, com 106.203 votos em
mais de 600 cidades, sendo o mais votado do partido. Em
2022 foi eleito Deputado Federal com 141.595 votos.

DELTAN DALLAGNOL
PODEMOS

Paraná

Cargos Anteriores
Procurador da
República

●

Atuação
●

Coordenador da
força-tarefa da
Operação Lava
Jato

Bases Eleitorais
Curitiba

Dallagnol possui formação em direito pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e é membro da igreja Batista.
Atuou como procurador da República, tendo se tornado
conhecido na política nacional pela coordenação da
força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação
Lava Jato, que investigou crimes de corrupção em estatais.
Dallagnol foi um dos envolvidos no escândalo da Vaza
Jato, onde mensagens de texto trocadas entre o
procurador, outros funcionários do MPF e o juiz
responsável pela operação, o agora eleito senador Sérgio
Moro lançaram dúvidas acerca da procedência jurídica da
operação e ocasionaram na determinação da soltura do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte do
Supremo Tribunal Federal.

FÁBIO MACEDO
PODEMOS

Maranhão

Cargos Anteriores
●

Deputado estadual por
dois mandatos

Atuação
●

Presidente do Podemos
no Maranhão

●

Na Assembleia, foi autor
do Programa de Auxílio
Psicológico às Vítimas de
Crimes de Violência
Sexual e da lei que
estabelece a Política de
Atenção ao alcoolismo

●

Idealizador do Projeto
Cuidando de Vidas,
iniciativa que se propõe a
levar atendimento em
saúde mental e ações
sociais para as
comunidades mais
carentes do Maranhão

Bases Eleitorais
Dom Pedro
Bequimão
Governador Newton Bello
Centro Novo do Maranhão

Fábio Dias Macedo é um empresário e político maranhense, e
atual presidente Estadual do Podemos. Iniciou sua trajetória
política como deputado estadual em 2014, tendo sido reeleito
para o cargo em 2018. No cargo, foi presidente da Comissão
Temática de Assuntos Econômicos e das Comissões de Ética
e Segurança. O parlamentar também já compôs a Mesa
Diretora da Assembleia, onde ocupou o cargo de primeiro
vice-presidente.
No Legislativo estadual, teve um mandato baseado em pautas
populares, priorizando a atuação em áreas como saúde,
educação, segurança e infraestrutura. Em seus oito anos
como deputado estadual, trabalhou em prol da viabilização
do Gás Natural como combustível veicular, e liderou a Frente
Parlamentar em Defesa das Rodovias do Maranhão.

GILSON DANIEL
PODEMOS

Espírito Santo
Cargos Anteriores
●

●

●
●
●

Presidente da
Associação dos
Municípios do Espírito
Santo
Líder do governo e
presidente da
Comissão de Finanças
na Câmara de Viana
Prefeito de Viana por
dois mandatos
Secretário de Governo
do Espírito Santo
Secretário de Economia
e Planejamento do
Espírito Santo

Atuação
●

Em sua gestão como
Secretário de Economia e
Planejamento,
implementou o novo
Fundo Cidades, com R$
500 mil para cada
município com o intuito de
viabilizar projetos
estruturantes,
especialmente, nas áreas
de infraestrutura urbana e
rural

Bases Eleitorais
Viana
Irupi
São Domingos do Norte
Fundão
Ibiritama

Gilson Daniel é um contador e político carioca, que
desenvolveu sua trajetória pública no município de Viana. O
parlamentar é pós-graduado em Contabilidade Pública e
Contabilidade Gerencial, Mestre em Finanças e servidor da
Universidade Federal do Espírito Santo. Em Viana, Gilson
assumiu seu primeiro cargo eletivo em 2008, quando se
tornou vereador do município. No Legislativo, exerceu os
cargos de Líder do Governo, Presidente da Comissão de
Finanças, Secretário da Comissão de Constituição e Justiça,
membro dos Conselhos de Merenda Escolar e do Fundeb.
Em 2012, o parlamentar se candidatou à Prefeitura de Viana,
tendo sido eleito e reeleito em primeiro turno. Após cumprir
dois mandatos como prefeito, Gilson passou a compor o
governo de Renato Casagrande (PSB). Em fevereiro de 2021,
foi nomeado Secretário de Governo do Espírito Santo, cargo
que exerceu por cerca de um ano. O deputado também teve
uma breve passagem como Secretário de Economia e
Planejamento, entre janeiro e março de 2022, quando se
licenciou para concorrer a uma vaga na Câmara dos
Deputados.

REELEITO

IGOR TIMO
PODEMOS

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Diretor da empresa
de segurança
patrimonial TBI
Associação das
Empresas
Prestadoras de
Serviços do Estado
de Minas Gerais
(AEPS-MG)

Atuação
●
●

Líder do PODEMOS
na Câmara
Vice-presidente da
Comissão de Turismo
(CTUR)

Bases Eleitorais
Virgem da Lapa
Araçuaí
Padre Paraíso
Almenara
Sete Lagoas

O congressista tem formação em Ciência da
Computação e fundou com a família a empresa TBI,
especializada em segurança patrimonial. Esteve à
frente da Associação das Empresas Prestadoras de
Serviços do Estado de Minas Gerais (AEPS-MG).
No exercício do mandato de parlamentar, Timo foi
vice-presidente da Comissão de Turismo (CTUR) e
participou como membro titular da Comissão de Minas
e Energia (CME), da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa (CIDOSO) e da Comissão de Viação e
Transportes (CVT).

MAURICIO MARCON
PODEMOS

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

●

Empresário e
empreendedor
voltado ao sistema
ﬁnanceiro
Vereador de Caxias
do Sul

Atuação
●

●

É favorável ao voto
distrital, às
candidaturas avulsas, à
redução do número de
parlamentares,
assessores e verba de
gabinete
Pretende colocar em
Lei que toda
contribuição sindical
será descontada
somente se for
autorizado de forma
voluntária, individual,
prévia e expressa pelo
trabalhador

Bases Eleitorais
Flores da Cunha
Caxias do Sul
Nova Pádua
Nova Roma do Sul

Mauricio Marcon é um economista, formado pela
Universidade de Caxias do Sul, que iniciou sua vida
proﬁssional no setor bancário. Empresário, deixou o banco
Santander aos 20 anos para abrir uma distribuidora de
valores mobiliários. Marcon também se tornou sócio em uma
construtora e em uma empresa de educação voltada ao
mercado ﬁnanceiro.
O parlamentar se coloca como um forte defensor do
liberalismo econômico e, com essas pautas, foi o vereador
mais votado em Caxias do Sul no pleito de 2020. Em suas
redes sociais, o parlamentar se coloca contra cotas raciais, a
legalização do aborto e leis que resultam em aumento de
impostos. Ex-ﬁliado ao Partido Novo, o novo deputado
defende o ﬁm dos privilégios à classe política, a realização
de uma reforma tributária e outras leis que auxiliem no
desenvolvimento
econômico,
reduzindo
o
litígio
administrativo e tributário.

NELY AQUINO
PODEMOS

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Vereadora do
município de Belo
Horizonte

Bases Eleitorais
S. Sebastião do Maranhão
Conﬁns
Rio Doce
Santa Maria do Suaçuí
Moeda

Atuação
●

Presidente da
Câmara dos
Vereadores de Belo
Horizonte

Aquino atuou em cargos públicos no governo do Estado
de Minas Gerais, na Prefeitura de Belo Horizonte, na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Elegeu-se vereadora da
capital mineira nas eleições de 2016 e foi reeleita em
2020, ocupando a posição de presidente da Casa no
biênio 2019-2020.
Aquino foi eleita pela primeira vez à Câmara dos
Deputados em 2022 e atuou, enquanto vereadora, em prol
do fortalecimento do terceiro setor, do desenvolvimento da
infraestrutura municipal, da melhoria do transporte e do
trânsito da capital e da educação pública. Na condição de
presidente, esforçou-se para combater a corrupção e
aumentar a eﬁciência da Câmara Municipal.

REELEITO

RAIMUNDO COSTA
PODEMOS

Bahia

Cargos Anteriores
Presidente da
Federação de
Pescadores do Estado
da Bahia

●

Vereador de Valença
por seis mandatos

●

Atuação
●

3º vice-presidente da
Comissão de Turismo

Bases Eleitorais
Valença
Cairu
Nilo Peçanha

Raimundo Magalhães Costa é um administrador, pescador e
político baiano, natural de Valença. O parlamentar atua na
pesca artesanal desde os 14 anos. É neto e ﬁlho de
pescador, e foi a partir do incentivo paterno que pôde se
formar em contabilidade e administração de empresas, para
então, dar início a trajetória na Colônia de Pesca, como
modelo de luta pelos direitos de pescadores e marisqueiras.
O parlamentar iniciou sua trajetória como vereador de
Valença pela primeira vez em 1988, e ocupou uma das
cadeiras na Câmara de Vereadores por seis mandatos
consecutivos. Em 2018 foi eleito deputado federal pela
Bahia. A experiência com o meio pesqueiro o levou para a
presidência da Federação de Pescadores do Estado da
Bahia (FEPESBA).
Em 2022, foi 3º vice-presidente da Comissão de Turismo e
titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural. Compôs, ainda, as frentes
parlamentares: em Defesa dos Técnicos Agrícolas; do
Artesão e Apoio do Artesanato Brasileiro;

REELEITA

RENATA ABREU
PODEMOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Deputada federal
(2015-2022)

●

Bases Eleitorais
Nova Granada
Nhandeara
Osasco
São Paulo
Itapevi
Atuação
●
●

●
●

Foi líder do Podemos na
Câmara dos Deputados
Presidente da Comissão
Especial da Reforma
Política
Relatora da PEC do
Distritão
Autora da Lei da
Importunação Sexual

Renata Abreu é uma administradora, advogada e política,
natural de São Paulo/SP, formada pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Renata vem de uma família com
tradição na política paulista, sendo ﬁlha do ex-deputado
federal José Masci de Abreu e sobrinha do ex-parlamentar
Dorival de Abreu. Foi eleita para seu primeiro mandato na
Câmara dos Deputados em 2014, e nesta legislatura, foi líder
do Podemos, além de titular das Comissões de Constituição e
Justiça (CCJC) e de Finanças e Tributação (CFT). Também
presidiu a Comissão Especial da PEC 282/16, que veda
coligações
partidárias
em
eleições
proporcionais,
transformada na Lei que ﬁcou conhecida como parte da
Reforma Política. É uma das autoras do projeto de lei que
resultou na Lei da Importunação Sexual (Lei 13.718/18).
Reeleita em 2018, Renata passou a exercer a presidência
nacional do Podemos. Na Câmara, foi relatora da Comissão
Especial da PEC 125/11, matéria que foi utilizada para propor o
sistema eleitoral conhecido como “Distritão”. Foi titular da
Comissão Especial da PEC 18/2021, que prevê aplicação de
recursos em candidaturas femininas. É autora da Lei
13931/2019, que obriga proﬁssionais de Saúde a notiﬁcarem a
polícia, no prazo de até 24 horas, indícios ou conﬁrmação de
violência contra a mulher atendida na rede pública ou privada.

RODRIGO GAMBALE
PODEMOS

São Paulo

Cargos Anteriores
Jornalista
Deputado Estadual

●
●

Bases Eleitorais
Zona Leste de São Paulo
Alto Tietê
Região do Vale do Paraíba
Ferraz de Vasconcelos

Atuação
●

Atua em defesa do
Transporte, Segurança,
Defesa dos Direitos do
Consumidor, Saúde e
Educação

Rodrigo Gambale começou a trabalhar aos 14 anos como
locutor na rádio Lookal FM. Na rádio, desenvolveu por
mais de 15 anos sua vocação para a vida pública,
paralelamente se formou no curso de rádio e TV e hoje
atua como jornalista a favor da população, denunciando os
problemas e discutindo sobre os principais temas políticos
da cidade. Em 2018 foi eleito Deputado Estadual com foi
eleito com 86.981 votos e em 2022 foi eleito Deputado
Federal com 108.209 votos.

SARGENTO PORTUGAL
PODEMOS

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Não ocupou cargo
político antes de ser
eleito deputado

Atuação
●

Tem como bandeiras a
Segurança Pública e o
Conservadorismo

Bases Eleitorais
Sapucaia
Rio de Janeiro

Sargento da Polícia Militar há 22 anos, Portugal é membro do
grupo “Nata das Praças” formado por proﬁssionais da PM,
Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Rio.
O parlamentar defende a família tradicional e faz vídeos na
internet cobrando melhorias na segurança pública estadual
ao governador Cláudio Castro. Portugal aﬁrma que seu
mandato será coletivo, apesar das peças de sua campanha o
colocarem individualmente em destaque.

VICTOR LINHALIS
PODEMOS

Espírito Santo
Cargos Anteriores
●

Vice-prefeito de Vila
Velha

Bases Eleitorais
Vila Velha
Colatina

Victor Garozi Linhalis é um advogado e empreendedor, com
uma trajetória política ligada ao município de Vila Velha.
Natural de Colatina, o parlamentar mudou para o segundo
maior município do estado, onde abriu um pet-shop. Em 2012,
graduou-se em Direito pela Universidade de Vila Velha, e
passou a atuar no meio político do município.
Em 2020, foi candidato a vice-prefeito na chapa vitoriosa de
Arnaldinho Borgo. Após um ano e meio como vice no
Executivo municipal, Linhalis obteve sua primeira vaga na
Câmara dos Deputados, com 53.483 votos, concentrado,
especialmente, em sua base eleitoral, Vila Velha, além do
município de Colatina.

AVANTE

REELEITO

ANDRÉ JANONES
AVANTE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Escrevente do
Tribunal de Justiça
de Minas Gerais em
Ituiutaba

Atuação
●

Vice-líder do AVANTE
na Câmara

Bases Eleitorais
Ituiutaba
Uberaba
Uberlândia
Prata
Contagem

André Janones tem formação em direito pela UEMG em
2008, trabalhou como escrevente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais e atuou como Advogado até 2018,
quando se candidatou pela primeira vez a Deputado
Federal. Janones ganhou notoriedade por se
autoproclamar um dos líderes da greve dos caminhoneiros
que havia acontecido no mesmo ano. Antes disso, o
parlamentar disputou a prefeitura de Ituiutaba nas eleições
municipais de 2016, ﬁcando em 2° lugar.
Na Câmara, o Deputado atuou como oposição ao
Presidente Jair Bolsonaro, sobretudo à forma que o
governo gerenciou o país durante a pandemia da
COVID-19 e as subsequentes crises sanitária e econômica.
Janones também atuou defendendo maiores ações no
combate à pobreza, reivindicando melhorias em
programas de transferência de renda. Foi membro da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), da
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

BRUNO FARIAS
AVANTE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Presidente do
Conselho Regional
de Enfermagem de
Minas Gerais
(COREN-MG)

Atuação
●

Ativista da classe
dos proﬁssionais da
enfermagem durante
a luta pela instituição
do piso salarial

Bases Eleitorais

Farias tem formação em enfermagem e atuou como
presidente do Conselho Regional de Enfermagem de
Minas Gerais (COREN-MG). Elegeu-se pela primeira vez
sob o slogan “Luta pela enfermagem”, pauta que ganhou
relevância à medida que proﬁssionais da categoria
discutiam, no país inteiro, a instituição do piso salarial.
Bruno ingressará na política na condição de deputado
federal em 2023.

DEL. IONE BARBOSA
AVANTE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Delegada da
Delegacia
Especializada de
Atendimento à
Mulher em Juiz de
Fora
Delegada da 4ª
Delegacia de Polícia
Civil em Juiz de Fora

Atuação
●

Ativista da luta
contra a violência de
gênero e da
renovação política

Bases Eleitorais

Barbosa tem formação em direito e atuou como delegada
da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da
4ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora. Já tendo
disputado a prefeitura do município e conquistado mais de
56 mil votos nas eleições municipais de 2020, Ione chega
à Câmara dos Deputados pela primeira vez tendo sido a
candidata mais votada do município.
Sua campanha pautou-se na luta pela segurança pública,
sobretudo pela segurança da mulher, pauta na qual teve
experiência nas forças de segurança, mas também na
promessa de renovação política.

REELEITA

GREYCE ELIAS
AVANTE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Vereadora do
município de
Patrocínio

●

Bases Eleitorais
Patrocínio
Itinga
Perdizes
Presidente Juscelino
Medina

Atuação
●

Titular da Comissão
de Defesa dos
Direitos da Mulher
(CMULHER)

Greyce tem formação em direito pelo Centro Universitário
Do Triângulo (Unitri). Elegeu-se vereadora do município
mineiro de Patrocínio às eleições municipais de 2012. Após
o término do mandato, disputou as eleições de 2018
concorrendo a uma vaga de deputada federal e elegeu-se,
tendo sido reconduzida ao cargo nas eleições de 2022.
Na Casa, a parlamentar foi vice-líder do governo e
participou na condição de membro titular da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER), da Comissão
de Minas e Energia (CME) e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

LUIS TIBÉ
AVANTE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Vereador do
município de Belo
Horizonte

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
São Francisco
Itamarandiba
Ibirité
Luz

Atuação
●
●
●

●

Líder do PTdoB na
Câmara
Líder do Avante na
Câmara
Líder do Bloco
Parlamentar
PP/PTdoB
2º vice-presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços
(CDEICS)

Tibé possui ensino superior incompleto e atuação no setor
empresarial. Foi vereador pela capital mineira, tendo sido
eleito no pleito de 2008. Renunciou ao mandato, todavia,
ao conquistar um assento na Câmara Federal, nas eleições
seguintes. Foi reconduzido ao mandato por três outras
legislaturas nos pleitos de 2014, 2018 e 2022.
Na Casa, o parlamentar já foi líder do PTdoB, de Bloco
Parlamentar e 2º vice-presidente da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços (CDEICS), tendo também participado enquanto
membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC), da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI), da Comissão de Minas
e Energia (CME) e da Procuradoria Parlamentar.

REELEITO

PASTOR SGT ISIDORO
AVANTE

Bahia

Cargos Anteriores
Deputado estadual
por quatro mandatos

●

Bases Eleitorais
Salvador
Atuação
●

Relator do PL
2097/2011, que obriga
o fornecimento de
cadernos de provas
impressos no sistema
braile a candidatos
portadores de
deﬁciência visual
inscritos em concursos
públicos realizados por
órgãos e entidades da
Administração Pública
federal

Manoel Isidório de Santana Júnior é um pastor, sargento e
político baiano, natural de Salvador. Servidor público de
carreira, possui Técnico em Enfermagem pelo Instituto
Municipal Luiz Viana Filho. Exerceu o cargo de deputado
estadual pela Bahia durante quatro mandatos, de 2003 a
2018. Naquele ano, foi o deputado federal mais votado no
estado.
Em sua primeira passagem na Câmara, atuou como membro
titular da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão
de Seguridade Social e Família e da Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher. Também compôs a Comissão
Especial do PL 1645/19, sobre proteção social aos militares.

WALDEMAR OLIVEIRA
AVANTE

Pernambuco

Cargos Anteriores
Advogado

●

Bases Eleitorais
Recife
Serra Talhada

Atuação
●

●

Presidente
Estadual do
AVANTE
Suplente do
Senador
Humberto Costa
(PT)

Waldemar de Andrada Ignácio de Oliveira é advogado e o
primeiro suplente do senador Humberto Costa (PT). Ele
pretende dar continuidade a um legado de dedicação à
vida pública, que vem desde o pai, Oliveira Neto, em 1962,
primeiro deputado da família, com dois mandatos. Depois
veio o primo de Waldemar, Inocêncio Oliveira, com dez
mandatos. Por ﬁm, o seu irmão, Sebastião Oliveira, com
cinco mandatos. Em 2022, Waldemar foi eleito Deputado
Federal com 141.386 votos.

PSC

REELEITO

ALUÍSIO MENDES
PSC

Maranhão

Cargos Anteriores
●

●

●

●

Assessor da Presidência
da República nos
governos José Sarney e
Lula II
Chefe de Gabinete do
Presidente do Conselho
da Justiça Federal
Secretário Adjunto de
Inteligência da
Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão
Secretário de Segurança
Pública do Maranhão

Atuação
●
●
●

Presidente da CSPCCO
1º Vice-Presidente da
CFFC
Líder do PSC e vice-líder
do Governo na Câmara
dos Deputados

Bases Eleitorais
Cururupu
Capinzal do Norte
São João Batista
Paulino Neves
Carutapera

Aluísio Mendes é um advogado e político mineiro, que possui
uma longa atuação pública em nível nacional, em especial,
por ter sido assessor do ex-presidente José Sarney e de Luiz
Inácio Lula da Silva, entre 2005 e 2009. Antes de retornar à
assessoria da Presidência, atuou como chefe de Gabinete do
Presidente do Conselho da Justiça Federal, no Superior
Tribunal de Justiça.
Mais tarde, em 2009, foi Secretário Adjunto de Inteligência da
Secretaria de Segurança Pública e, em seguida, Secretário de
Segurança Pública do Maranhão, de 2010 a 2014. No último
ano como secretário, elegeu-se para a Câmara dos
Deputados, sendo reeleito em 2018. Na Casa, é o atual
presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, e já foi 1º Vice-Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle.

EUCLYDES PETERSSEN
PSC

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Empresário do setor
da agropecuária

Atuação
●

●

Titular da Comissão
de Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR)
Titular da Comissão
de Minas e Energia
(CME)

Bases Eleitorais
Coroaci
Frei Lagonegro
Cuparaque
Nova Belém
Paulistas

Peterssen é formado em direito pela FADIVALE e atua no
setor empresarial como agropecuarista. Iniciou sua
trajetória na política tentando eleger-se vereador do
município de Governador Valadares em 1998, mas não
alcançou a votação necessária. Elegeu-se para a Câmara
nas eleições de 2018 e foi reconduzido ao cargo em 2022.
Na Câmara, o parlamentar foi vice-líder do PSC e
participou, na atribuição de membro titular, da Comissão
de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento
e
Desenvolvimento Rural (CAPADR) e da Comissão de Minas
e Energia (CME). Recebeu 700 milhões em emendas do
relator.

REELEITO

GILBERTO NASCIMENTO
PSC

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●

Vereador de São Paulo
Deputado Estadual

Atuação
●

●

Favorável ao
Impeachment de Dilma
Rousseﬀ
Favorável à Reforma
Trabalhista de 2017

Bases Eleitorais
São Paulo
São José dos Campos
Campinas
Cubatão
Francisco Morato

Gilberto Nascimento é formado em Direito e Teologia e está
ligado à Assembleia de Deus. Começou sua atuação
partidária em 1978, ingressando na juventude do MDB. Em
1982 participou de sua primeira campanha eleitoral, sendo
eleito vereador. Elegeu-se mais 3 vezes como vereador, duas
vezes como deputado estadual e depois foi eleito a deputado
federal. Foi vice-presidente do Diretório Estadual do PSB por
um ano. Em 2003, Nascimento integrou a CPI do Banestado.
Em 2006, foi acusado pela suposta participação no Mensalão,
o que não ﬁcou comprovado. Também foi acusado no
Escândalo das Sanguessugas, esquema de corrupção que
desviava recursos para a compra de ambulâncias
superfaturadas.
Nascimento foi indiciado em 2007 pela Polícia Federal, mas
nada foi comprovado. Nas eleições de 2010, Gilberto seria
segundo suplente do Senador Aloysio Nunes, mas desistiu da
candidatura. Voltou a ser eleito deputado federal em 2014,
pelo PSC, com 120.044 votos. Votou a favor do processo de
impeachment de Dilma Rousseﬀ. Já durante o Governo
Michel Temer, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos
Públicos. Em abril de 2017 foi favorável à Reforma Trabalhista.
Em agosto de 2017 se ausentou da votação do processo em
que se pedia abertura de investigação do então presidente
Michel Temer, ajudando a arquivar a denúncia do Ministério
Público Federal. Em 2022 foi reeleito com 95.077 votos.

REELEITO

GLAUSTIN DA FOKUS
PSC

Goiás

Cargos Anteriores
●

Empresário do ramo
alimentício, dono do
grupo Fokus e da
Adoralle Alimentos

Atuação
●

1º Vice-Presidente da
Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com
Deﬁciência

●

Coautor da Lei
14454/2022, que garantiu
o ﬁm do rol taxativo da
Agência Nacional de
Saúde Suplementar

Bases Eleitorais
Formoso
Aragoiânia
São Francisco de Goiás
Edealina
Anicuns
Edéia

Glaukston Batista Rios, conhecido como Glaustin da Fokus, é
um empresário do ramo alimentício, fundador e dono do
Grupo Fokus e da marca Adoralle Alimentos. O parlamentar
não exercia nenhuma atividade político-partidária até o ano
de 2018, quando se elegeu deputado federal, com mais de
100 mil votos.
Na Câmara dos Deputados, foi 1º Vice-Presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência, e membro titular da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
É coautor da Lei 14454/2022, que garantiu o ﬁm do rol
taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

ROMERO RODRIGUES
PSC

Paraíba

Cargos Anteriores
●

●

●
●

●
●

Secretário de
Agricultura de
Campina Grande
Vereador de Campina
Grande por quatro
mandatos
Deputado estadual
por dois mandatos
Secretário de
Interiorização do
Estado da Paraíba
Secretário Chefe da
Casa Civil da Paraíba
Prefeito de Campina
Grande por dois
mandatos

Atuação
●

Foi 3º Vice-Presidente
da Comissão de
Desenvolvimento
Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços

Bases Eleitorais
Alagoa Grande
Conceição
Campina Grande
Puxinanã
Esperança

Romero Rodrigues Veiga é um agrônomo e político
paraibano, com longa trajetória na vida pública do estado.
Formado em agronomia pela Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), atuou na Secretaria de Agricultura de
Campina Grande no início dos anos 1990. No município, foi
eleito vereador em 1992, e reeleito por mais três mandatos
consecutivos.
Em 2004, tornou-se deputado estadual pelo PSDB,
exercendo duas legislaturas como parlamentar. Durante
esse período, atuou também como Secretário de
Interiorização do Estado da Paraíba, entre 2007 e 2008, e
Secretário Chefe da Casa Civil da Paraíba, entre 2008 e
2009. Na Eleição de 2010, foi eleito deputado federal pela
primeira vez e, dois anos depois, tornou-se prefeito de
Campina Grande, cargo que ocupou por dois mandatos
consecutivos.
Em sua primeira passagem pela Câmara dos Deputados, foi
3º Vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, e membro titular
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.

REELEITO

RUY CARNEIRO
PSC

Paraíba

Cargos Anteriores
●

●
●
●

●

Vereador de João
Pessoa por dois
mandatos
Deputado estadual
por três mandatos
Secretário da Casa
Civil de João Pessoa
Secretário Estadual
de Juventude,
Esporte e Lazer da
Paraíba
Vice-líder do PSDB na
Câmara dos
Deputados

Atuação
●

●

Presidente da Frente
Parlamentar de
Combate ao Câncer
1º vice-presidente da
Comissão de Ciência e
Tecnologia,
Comunicação e
Informática

Bases Eleitorais
Aparecida
Serra Branca
Campina Grande
Esperança
Santa Rita
João Pessoa

Ruy Manuel Carneiro é um administrador e político carioca,
que desenvolveu sua trajetória política em João Pessoa. É
formado em Administração de Empresas pelo Centro
Universitário de João Pessoa, e oriundo de uma família
tradicional da política paraibana, como o ex-senador Rui
Carneiro e os deputados Janduhy Carneiro e Carneiro
Arnaud. Iniciou sua carreira política como vereador de João
Pessoa, entre os anos de 1993 e 1998. Após dois mandatos,
Rui foi eleito deputado estadual, e exerceu o cargo na
Assembleia por três legislaturas consecutivas.
Chegou a se licenciar do mandato como deputado estadual
para atuar como Secretário da Casa Civil de João Pessoa e
Secretário Estadual de Juventude, Esporte e Lazer da
Paraíba. O parlamentar foi eleito para a Câmara dos
Deputados pela primeira vez em 2010, mandato em que
atuou como 1º vice-presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Buscou se eleger
vice-governador na chapa de Cássio Cunha Lima, em 2014,
mas foi derrotado no segundo turno. Retornou à Câmara dos
Deputados em 2018, atuando como membro titular da
Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de
Seguridade Social e Família.

PCdoB

REELEITA

ALICE PORTUGAL
PCdoB

Bahia

Cargos Anteriores
Deputada estadual
por dois mandatos
Presidente do
Diretório Central dos
Estudantes da UFBA
Membro da
Comissão Executiva
da Central Única dos
Trabalhadores

●
●

●

Atuação
●
●

●

Presidente da
Comissão de Cultura
2º Vice-Presidente das
Comissões de
Educação e de Defesa
dos Direitos da Mulher
Relatora da Lei
14218/21, que tratou
sobre as medidas para
a Educação em meio à
pandemia de Covid-19

Bases Eleitorais
Poções
Aratuípe
Caetanos

Alice Portugal é uma farmacêutica bioquímica, formada pela
Universidade Federal da Bahia. Iniciou sua trajetória política
participando do Diretório Central dos Estudantes da UFBA,
na qual foi presidente, e da Comissão Executiva da Central
Única dos Trabalhadores. Seu primeiro cargo eletivo foi para
deputada estadual na Bahia, eleita em 1994, e reeleita em
1998.
Após dois mandatos como parlamentar na ALBA, Alice foi
eleita para a Câmara dos Deputados em 2002, e
permaneceu no cargo até os dias atuais. Em sua experiência
no Legislativo Federal, foi presidente da Comissão de
Cultura, e 2ª Vice-Presidente das Comissões de Educação
e de Defesa dos Direitos da Mulher. Além disso, foi 3ª
vice-presidente da Comissão Especial da Reforma
Administrativa e relatora da Comissão Especial da PEC
138/03, que trata sobre proteção dos direitos da juventude.

REELEITO

DANIEL ALMEIDA
PCdoB

Bahia

Cargos Anteriores
Presidente da CUT
em Salvador

●

●

Vereador de Salvador
por quatro mandatos

●

Presidente estadual
do PCdoB

Atuação
●

Foi presidente da
CDEICS na Câmara

●

Exerceu a liderança do
PcdoB

●

Coordenador da
Bancada Federal da
Bahia

Bases Eleitorais
Licínio de Almeida
Capela de Alto Alegre
Serrolândia
Várzea do Poço
Palmas de Monte Alto

Daniel Gomes de Almeida é um historiador, formado pela
Universidade Norte do Paraná. Iniciou sua trajetória política
no movimento estudantil do Instituto Federal da Bahia, onde
fez o curso tecnólogo entre 1974 e 1977, e no movimento
sindical, tendo sido presidente do Sindicato da Indústria
Têxtil de Salvador e Camaçari, entre 1983 e 1989. O
parlamentar presidiu, também, o Diretório da Central Única
dos Trabalhadores na Região Metropolitana de Salvador, de
1993 a 1995.
Seu primeiro cargo eletivo foi como vereador de Salvador,
eleito em 1988, e reeleito por mais três legislaturas. Foi
presidente do PCdoB na Bahia entre 1998 e 2001 e de 2009
a 2015. Nas eleições de 2002, conquistou seu primeiro
mandato de Deputado Federal, sendo reeleito nas cinco
eleições seguintes. Na Câmara, atuou como líder da
bancada do PCdoB e, em 2018, foi presidente da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços. Em 2019, retomou a liderança do partido, e passou
a ser coordenador da Bancada Federal da Bahia.

DAIANA SANTOS
PCdoB

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●

Vereadora de Porto
Alegre

●

Coordenadora do
Fundo das Mulheres
POA

Atuação
●

Na Câmara de
Vereadores de Porto
Alegre, promoveu um
mandato voltado,
especialmente, à
defesa dos direitos da
população LGBTI+,
mulheres e população
negra

Bases Eleitorais
Campo Bom
Porto Alegre

Daiana Santos é natural de Porto Alegre e foi criada no
Morro Santana. Em 2020, foi eleita vereadora para a Câmara
Municipal em Porto Alegre, na sua primeira candidatura.
Agora, Daiana ocupa o lugar de primeira parlamentar
bacharel em Saúde Coletiva eleita para a Câmara dos
Deputados.
Educadora Social e sanitarista, durante a sua trajetória,
sempre esteve ligada aos movimentos sociais, de direitos
LGBTI+, ao movimento negro, das mulheres, além de ter,
como uma de suas bandeiras, a defesa do SUS. É
idealizadora e coordenadora do Fundo das Mulheres POA,
projeto social que atende mulheres em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
No Legislativo Municipal, apresentou 45 Projetos de Lei e
Projetos Indicativos, sendo 55% deles voltados à População
LGBTI+, Mulheres, Mulheres Negras e População Negra.
Entre eles, destacam-se o PL de fomento ao
Afroempreendedorismo; O Não é Não, que cria uma
campanha permanente de combate ao assédio sexual em
Porto Alegre; a inclusão do Dia da Visibilidade Trans no
Calendário Oﬁcial da cidade; e o Programa de Renda
Complementar Emergencial, para combater os efeitos da
pandemia da Covid-19 sob a população mais pobre.

REELEITA

JANDIRA FEGHALI
PCdoB

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

●

●

Secretária de
Desenvolvimento,
Ciência e
Tecnologia de
Niterói-RJ
(2007-2008)
Secretária de
Cultura da
Prefeitura do Rio
de Janeiro
(2009-2010)
Deputada
estadual
(1986-1990)

Atuação
●

●

Vice-líder da
oposição
(2019-2022)
Titular das
Comissões de
Cultura e
Seguridade Social
e Família
(2019-2022)

Bases eleitorais
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Nilópolis
Nova Iguaçu
Duque de Caxias

Médica curitibana, Jandira Feghali começou a se envolver
na política na universidade, participando de movimentos
estudantis e ﬁliando-se ao PCdoB - ainda clandestino - em
1981. Presidiu associações de classe médica até ser eleita
deputada estadual em 1986 no Rio de Janeiro. Em 1990
conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, tendo
como principais pautas a garantia dos direitos
constitucionais femininos e a consolidação do SUS. Em
2006, disputou o Senado. Com a derrota, tentou a
prefeitura do Rio dois anos depois. Em 4º lugar no primeiro
turno, apoiou Eduardo Paes que, eleito, a convidou para a
secretaria de Cultura. Jandira retornou à Câmara dos
Deputados em 2011.
A deputada se posiciona a favor da defesa das minorias,
contra a retirada de direitos trabalhistas e tem como sua
principal bandeira, a saúde pública. Na última legislatura, foi
titular das comissões de Cultura e de Seguridade Social e
Família, onde se posicionou a favor da cobertura extra dos
planos de saúde e exerceu forte oposição às políticas de
combate à pandemia de Bolsonaro.

REELEITO

MÁRCIO JERRY
PCdoB

Maranhão
Cargos Anteriores
●

●

●
●

●

Secretário Municipal de
Comunicação de
Imperatriz
Secretário Parlamentar
no gabinete do
deputado Flávio Dino
Presidente estadual do
PCdoB no Maranhão
Coordenador da
Associação Brasileira de
Radiodifusão
Comunitária
Secretário de
Comunicação Social e
Assuntos Políticos do
Maranhão

Atuação
●
●

1º vice-presidente da
CCTCI
Coautor da Lei
14215/2021, que institui
normas de caráter
transitório aplicáveis a
parcerias celebradas pela
administração pública,
durante o estado de
calamidade pública da
Covid-19

Bases Eleitorais
Duque Bacelar
Colinas
Mirador
Nova Iorque
Presidente Sarney
Codó

Márcio Jerry é um jornalista, professor universitário e redator,
natural de Colinas, com ampla experiência na política do
Maranhão. Iniciou sua vida pública em 1993, como
secretário-geral do Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente, ao mesmo tempo em que atuou como
jornalista do Governo do Maranhão. Em 2001, foi Secretário
Municipal de Comunicação de Imperatriz e, a partir de 2003,
atuou em mandatos parlamentares em Brasília, como o da
deputada Terezinha Fernandes e do então deputado Flávio
Dino, além do deputado estadual Rubens Júnior, no
Maranhão, em 2011.
De volta à capital, Jerry foi Secretário de Comunicação de
São Luís e Secretário de Comunicação Social e Assuntos
Políticos do estado, em 2015, assim como presidente estadual
do PCdoB. Eleito em 2018 para a Câmara dos Deputados, o
parlamentar foi 1º vice-presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.

REELEITO

RENILDO CALHEIROS
PCdoB

Pernambuco

Cargos Anteriores
● Geólogo
● Vereador de
Recife
● Prefeito de Olinda
● Secretário Adjunto
do Governo do
Estado de
Pernambuco
● Secretário de
Governo em
Olinda
Atuação
●

Foi Vice-Líder na
Câmara dos
Deputados no
Governo Lula

Bases Eleitorais
Recife
Águas Belas
Correntes
Brejo da Madre de Deus
Sanharó

Renildo Calheiros é irmão do Senador de Alagoas, Renan
Calheiros e do Deputado Estadual de Alagoas Olavo
Calheiros. No período de 1984 a 1986, foi presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE), sendo assim o
primeiro presidente legal da entidade. Filiou-se ao Partido
Comunista do Brasil em 1985, do qual foi vice-presidente
nacional. Em novembro de 1988, elegeu-se vereador em
Recife, depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco que aumentou de 33 para 35 as vagas na
Câmara Municipal de Recife em decorrência do
crescimento populacional registrado pelo IBGE.
Em outubro de 1990, elegeu-se deputado federal. No
pleito de 2002, foi eleito pela segunda vez para este
cargo, sendo reeleito em 2006. Foi vice-líder do governo
Lula na Câmara dos Deputados, entre 2003 e 2007. Foi
eleito prefeito de Olinda no primeiro turno das eleições de
2008, com 56,43% dos votos válidos e reeleito, também
no primeiro turno, nas eleições de 2012, com 50,45% dos
votos válidos. Desde 2017, Renildo Calheiros está sendo
processado pelo Ministério Público de Pernambuco por
não prestar contas da aplicação de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em
2022 foi reeleito com 59.686 votos.

PV

REELEITO

ALIEL MACHADO
PV

Paraná

Cargos Anteriores
Vereador de Ponta
Grossa e presidente
da Câmara Municipal

●

Atuação
●

●
●

●

3º vice-presidente
da Comissão do
Esporte
Presidente da
CCTCI
Presidente da
Comissão Especial
da PEC da prisão
em 2ª instância
Relator do projeto
de alteração das
Medidas Educativas
do ECA

Bases Eleitorais
Ponta Grossa
Foz do Jordão
Ipiranga
Pinhão
Antônio Olinto

Aliel Machado é um servidor político natural de Ponta
Grossa, que iniciou sua trajetória política durante o ensino
médio, quando militou na União da Juventude Socialista
(UJS) e coordenou manifestações relacionadas ao
transporte público. Foi coordenador regional da Paraná
Esportes, ligada a secretaria de Esportes do Estado, onde
promoveu e coordenou atividades esportivas no estado.
Foi candidato a vereador pela primeira vez em 2008,
ﬁcando como suplente. Quatro anos depois foi eleito e, no
mesmo ano, tornou-se presidente da Câmara Municipal.
Eleito para a Câmara dos Deputados em 2014, Aliel já
exerceu a presidência da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e da Comissão
Especial da PEC da prisão em 2ª instância, além de ter sido
vice-líder da Minoria, da Oposição, do PSB e do PV.

REELEITO

BACELAR
PV

Bahia

Cargos Anteriores
●

●
●

Subsecretário de
Administração de
Salvador
Vereador de Salvador
Deputado estadual
por dois mandatos

Atuação
●
●

●

Líder do PV na Câmara
dos Deputados
Presidente da
Comissão de Turismo
e da Comissão
Especial do novo
Fundeb
1º vice-presidente da
comissão especial do
PL 399/15, sobre
medicamentos
formulados à base de
cannabis

Bases Eleitorais
Paulo Afonso
Almadina
Aramari
Serra Preta
Riachão do Jacuípe

João Carlos Bacelar Batista, conhecido apenas como
Bacelar, é administrador de empresas, com Mestrado em
Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O
parlamentar é sobrinho do deputado constituinte, João
Carlos Bacelar. Iniciou sua trajetória política em 1982, como
subsecretário de Administração da Prefeitura Municipal de
Salvador. Elegeu-se vereador de Salvador em 1992, e
permaneceu no Legislativo Municipal por quatro mandatos
consecutivos.
Em 2006, obteve sua primeira vaga na Assembleia
Legislativa da Bahia. Como deputado estadual, cumpriu dois
mandatos, mas se licenciou em 2010 para atuar como
secretário de educação de Salvador. Eleito deputado federal
em 2014, Bacelar já foi Presidente da Comissão de Turismo
e da Comissão Especial da PEC 15/15, que instituiu o novo
Fundeb. Ainda, foi 1º vice-presidente da comissão especial
do PL 399/15, sobre medicamentos formulados à base de
cannabis.

CLODOALDO MAGALHÃES
PV

Pernambuco

Cargos Anteriores
Secretário de
Saúde de
Sirinhaém
Deputado Estadual

●

●

Atuação
●

Atua em defesa
da saúde,
educação,
habitação, e em
defesa de
políticas de
geração de
emprego e renda

Bases Eleitorais
Bonito
Xexéu
Barra de Guabiraba
São Vicente Férrer
Tamandaré

Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra é formado em Medicina
e iniciou a vida pública quando se tornou Secretário de
Saúde de Sirinhaém. No município de Joaquim Nabuco,
Clodoaldo assumiu a Secretaria de Governo por dois anos.
Ele esteve à frente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tributação da Assembleia Legislativa de PE por 10 anos.
Em 2006, aos 31 anos, Clodoaldo Magalhães recebeu
57.515 votos e chegou à Assembleia Legislativa de
Pernambuco para cumprir o seu 1º mandato como
Deputado Estadual. Quatro anos depois, foi reeleito com
61.905 votos. Eleito, em 2019, Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora da Alepe, já integrou as Comissões de Educação
e de Saúde, tendo sido inclusive presidente desta última.
Em 2022 foi eleito Deputado Federal com 110.620 votos,
sendo o 10º parlamentar mais votado do estado.

LUCIANO AMARAL
PV

Alagoas

Cargos anteriores
●

Não ocupou
cargo político
anterior a sua
eleição para a
Câmara

Atuação
●
●

Pecuarista e
municipalista
Aliado do presidente
da Assembleia
Legislativa de
Alagoas

Bases eleitorais
Major Izidoro
Batalha
Santana do Ipanema

Luciano Amaral Filho é pecuarista e primo do atual
governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB) e do
ex-deputado federal Luiz Dantas Lima. Conseguiu vaga
na disputa pela Câmara após a desistência da tentativa
de reeleição por parte do atual deputado Sérgio Toledo
(PV). Seu partido apostou na coligação com o PT e o
PCdoB para emplacar Luciano, puxado pelos votos de
Paulão (PT).
Seu pai, Luciano Amaral, foi deputado estadual e assim
como o ﬁlho, defende a atividade pecuária e o
municipalismo, principalmente no interior de Alagoas,
pleiteando benesses para os municípios de Batalha e
Pilar. Amaral foi diretor-ﬁnanceiro e é apoiado pelo
presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas,
Marcelo Victor (MDB) - ambos são acusados de
comandar esquema de desvio de verba no órgão.

JADYEL DA JUPI
PV

Piauí

Cargos Anteriores
●

O parlamentar não
ocupou nenhum cargo
público ou eletivo
anteriormente

Atuação
●

Tem como propostas a
defesa da saúde com foco
em oncologia no estado
do Piauí, a capacitação de
jovens piauienses, a
transformação de
Teresina em pólo logístico
e o apoio ao turismo e
indústria no litoral de seu
estado

Bases Eleitorais
Pedro II
Piracuruca
Jaicós
Cocal

Jadyel Silva Alencar é um empreendedor e empresário da
área médico/hospitalar, alimentícia e de combustíveis,
nascido na cidade de Teresina/PI. Em 2022 se candidatou
pela primeira vez a cargos públicos e foi eleito deputado
federal do Piauí pelo Partido Verde.
Durante sua campanha apresentou como propostas a
defesa da saúde com foco em oncologia no estado do
Piauí, a capacitação de jovens piauienses, a transformação
de Teresina em pólo logístico e o apoio ao turismo e
indústria no litoral de seu estado.

ELEITO

PROF. REGINALDO
VERAS
PV

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
Professor
Deputado Distrital

●
●

Bases Eleitorais
Águas Claras
Ceilândia Norte
Asa Sul
Aguás Claras
Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Educação, Saúde e
Cultura
Presidente da CCJ

Natural de Crateús (CE), chegou no DF com três anos de
idade. Teve toda a sua formação acadêmica no ensino público
da capital. Em 1991, ingressou no curso de Licenciatura em
Geograﬁa na Universidade de Brasília (UNB) e se tornou
professor da Secretaria de Educação do DF em 1992.
Em 2013, Veras se ﬁliou ao PDT e concorreu pela primeira vez
ao cargo de deputado distrital, jornada a qual obteve êxito em
2015. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal foi presidente
da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Em 2017, foi
presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Em 2018,
foi eleito para o segundo mandato como distrital.Desta vez
atuando como membro da CCJ participou ativamente da
gestão da pandemia da Covid-19 .

CIDADANIA

REELEITO

ALEX MANENTE
CIDADANIA

São Paulo

Cargos Anteriores
Vereador de São
Bernardo do Campo
(2005-2006)
Deputado estadual por
dois mandatos
(2007-2014)

●

●

Atuação
●
●

●

Autor da PEC da prisão
em 2ª instância
Membro da Comissão
Externa de Integração
entre Meio Ambiente e
Economia Nacional
Relator do PL que altera
incentivos tributários
para a indústria química
e petroquímica no
âmbito do REIQ

Bases Eleitorais
São Bernardo do Campo
Santo André
São Caetano do Sul
Diadema
Rio Grande da Serra

Alex Manente é um advogado graduado pela Universidade do
Grande ABC, natural de São Bernardo do Campo. Iniciou sua
vida pública na década de 1990, trabalhando no diretório do
antigo PPS, atual Cidadania. Foi presidente da Juventude do
PPS de São Bernardo do Campo em 1998 e, em 2004, foi o
candidato a vereador mais votado na cidade. Apenas dois
anos depois, elegeu-se deputado estadual, sendo reeleito
para o cargo em 2010. Ao longo de sua trajetória,
candidatou-se à Prefeitura de sua cidade por quatro eleições
consecutivas, chegando ao segundo turno em 2012 e 2016.
Manente chegou à Câmara dos Deputados em 2015, ano em
que se tornou presidente da Comissão de Turismo. No
Legislativo Federal, foi Secretário de Relações Internacionais
da Câmara e titular nas comissões do PL de medicamentos
formulados com Cannabis e da PEC da prisão em 2ª instância
(PEC 199/2019), proposta de sua autoria. Durante toda a
segunda legislatura, Alex foi líder do Cidadania na Câmara
dos Deputados.

AMOM MANDEL
CIDADANIA

Amazonas
Cargos Anteriores
●

Vereador, Manaus, AM
(2020-2022)

Atuação
●
●
●

Empresário defensor da
ciência e tecnologia
Atuante em defesa da
saúde e meio-ambiente
Ligado a entidades
supranacionais

Bases Eleitorais
Iranduba
Manaus
Presidente Figueiredo

Aos 21 anos, Amom Mandel foi eleito o deputado federal
mais jovem da história do Amazonas. Vereador por
Manaus, foi o mais votado no estado com 14,49% dos
votos válidos, desbancando grandes ﬁguras da política
regional. Mandel é membro de uma família de magistrados
- seu padrasto é atual presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Amazonas - e cursa Direito na UFAM. Também é
dono de uma empresa de tecnologia e de um
estacionamento.
Eleito com o apoio de Amazonino Mendes (Cidadania),
defende bandeiras como a ciência e tecnologia, o
ambientalismo e a participação popular. Por ser portador
de doença rara autoimune, também é atuante em defesa
da saúde. Mandel é estudante voluntário na ONU e editor
voluntário na Wikimedia Foundation - entidade ﬁlantrópica
dedicada à disseminação do conhecimento.

ANY ORTIZ
CIDADANIA

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
●

●

Deputada estadual
pelo estado do Rio
Grande do Sul por
dois mandatos
Vereadora de Porto
Alegre

Atuação
●

Vice-presidente da
Comissão de Assuntos
Municipais da
Assembleia Legislativa
do estado do Rio
Grande do Sul

Bases Eleitorais
Palmares do Sul
São Jorge
Capivari do Sul
Faxinalzinho

Ortiz possui formação em direito Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e ingressou na
política disputando as eleições municipais ao legislativo da
capital gaúcha, em 2008, oportunidade na qual não teve
sucesso. Disputou as eleições de 2010, buscando um
mandato na Assembleia Legislativa do estado, mas também
não se elegeu. Conquistou seu primeiro mandato nas
eleições municipais de 2012, quando lançou-se à Câmara
Municipal novamente, mas não concluiu o mesmo à medida
que elegeu-se deputada estadual por dois mandatos
consecutivos pelo estado do Rio Grande do Sul a partir de
2014. Conquistou, pelo Cidadania, o assento na Câmara dos
Deputados nas eleições de 2022. Ortiz é ﬁlha do político
Ernesto Ortiz Romacho, ex-prefeito de Palmares do Sul.
Durante a atividade parlamentar na assembleia legislativa,
Ortiz foi vice-presidente da Comissão de Assuntos
Municipais.

REELEITO

ARNALDO JARDIM
CIDADANIA

São Paulo

Cargos Anteriores
●

●
●

●

Secretário Estadual
de Habitação de São
Paulo
Deputado estadual
por quatro mandatos
Secretário estadual
de Agricultura e
Abastecimento
Líder do Cidadania
na Câmara dos
Deputados

Atuação
●

●

●

●
●

É autor da Lei
Complementar 196/22,
que dispõe sobre o
Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo
Membro titular da
Comissão de Minas e
Energia
Relator na Comissão
Especial do PL 7063/17,
sobre Parcerias
Público-Privadas
Presidente estadual do
Cidadania
Coordenador da Frente
Parlamentar pelo Brasil
Competitivo

Bases Eleitorais
Espírito Santo do Pinhal
Sertãozinho
Pedreira
Boracéia
Altinópolis

Arnaldo Jardim é um engenheiro civil e político, natural de
Altinópolis, região metropolitana de Ribeirão Preto/SP.
Iniciou sua trajetória política nos movimentos estudantis
da década de 1980, tendo sido diretor do DCE da USP e
da União Estadual dos Estudantes. Em 1986, ingressou na
ALESP e atuou como deputado estadual durante quatro
mandatos consecutivos. No período, chegou a se licenciar
durante dois anos para ocupar o cargo de Secretário
Estadual de Habitação de São Paulo, no governo Luiz
Antônio Fleury. Elegeu-se deputado federal pela primeira
vez em 2007 e, nesta legislatura, foi autor da lei que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Arnaldo permaneceu na Câmara dos Deputados até os
dias atuais, se licenciando na legislatura 2015-2018 para
trabalhar como Secretário de Agricultura e Abastecimento
no governo de Geraldo Alckmin. Está ﬁliado ao Cidadania
desde 2002, ainda no antigo PPS, e chegou a ser líder do
partido na Casa durante a legislatura 2019-2023.
Atualmente, é presidente estadual do partido e vice-líder
da sigla na Câmara dos Deputados.

REELEITA

CARMEN ZANOTTO
CIDADANIA

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●
●
●

Secretária de Saúde,
Lages (1993-1999)
Vereadora, Lages
(2001-2003)
Secretária de Estado de
Saúde, Santa Catarina
(2003-2010)

Bases Eleitorais
Lages
Curitibanos
Otacílio Costa
Correia Pinto
Campo Belo do Sul

Atuação
●

Titular das comissões de
Enfrentamento à Covid-19
(2020-2022), Seguridade
Social e Família
(2019-2022) e Defesa dos
Direitos da Mulher
(2020-2022)

Enfermeira, foi secretária municipal de saúde de Lages
(1993-1999), e secretária adjunta e secretária de Estado de
Saúde de Santa Catarina (2003-2010). Em 2000, foi eleita
vereadora de Lages. Em 2010, chegou a assumir suplência
como deputada federal, sendo eleita para o mesmo cargo
em 2014. Em 2021, se licenciou do mandato por dois
meses para assumir a secretaria de Saúde no governo
interino de Daniela Reinehr.
Na última legislatura foi titular das comissões de
Enfrentamento à Covid-19 (2020-2022), Seguridade Social
e Família (2019-2022) e Defesa dos Direitos da Mulher
(2020-2022).
É uma parlamentar muito atuante na área da saúde e
primeira infância sendo uma das parlamentares de maior
destaque na defesa dos direitos do paciente. Foi uma das
vozes mais ativas na defesa do piso salarial da
enfermagem.

PATRIOTA

REELEITO

DR. FREDERICO
PATRIOTA

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Presidente da
Associação Médica
de São João Del Rei

Bases Eleitorais
Sta. Cruz de Minas
Lagoa Dourada
Conc. da Barra de Minas
Nazareno
São Tiago

Atuação
●

Presidiu a Comissão
de Defesa dos
Direitos da Pessoa
Idosa (CIDOSO) na
Câmara

Dr. Frederico possui formação em medicina pelo Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e duas
residências, em clínica médica pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ) e em oncologia, pelo Instituto
Nacional de Câncer (INCA/MS). Presidiu a Associação
Médica de São João Del Rei entre 2011 e 2018. Elegeu-se
para a Casa no pleito de 2018 e conquistou a reeleição em
2022.
No Congresso, o parlamentar foi vice-líder da bancada do
Patriota, presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa (CIDOSO) e participou, enquanto membro
titular, da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
e da Comissão de Legislação Participativa (CLP).

REELEITO

FRED COSTA
PATRIOTA

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Vereador do
município de Belo
Horizonte por três
mandatos
Deputado estadual
do estado de Minas
Gerais por dois
mandatos

Atuação
●

Líder do Patriota na
Câmara

Bases Eleitorais
Diogo de Vasconcelos
S. Antônio do Rio Abaixo
Catas Altas
S. José do Goiabal
Senador Modestino

Fred iniciou duas graduações, direito e gestão pública,
mas não as concluiu. Começou uma trajetória na política
presidindo a Associação de Moradores do Bairro Santa
Lúcia, na capital mineira, entre 1997 e 2002, elegendo-se
vereador nas eleições deste último ano. Costa foi
reconduzido ao mandato nas duas eleições seguintes,
mas renunciou ao último mandato por ter garantido uma
cadeira na Assembleia Legislativa do estado nas eleições
de 2010. Serviu dois mandatos na Casa e então
elegeu-se deputado federal nas eleições de 2018.
Na Câmara dos Deputados, Fred liderou a bancada do
Patriota e participou, enquanto membro titular, da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência (CPD), da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS), da Comissão de
Minas e Energia (CME), da Comissão de Defesa do
Consumidor (CDC), da Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa (CIDOSO), da Comissão do Esporte
(CESPO), da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP) e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

REELEITO

MARRECA FILHO
PATRIOTA

Maranhão
Cargos Anteriores
●

Não exerceu cargo
eletivo antes de se
tornar deputado federal

Atuação
●

●

Autor do PL 1994/22, que
altera o Estatuto da
Pessoa com Deﬁciência
para punir quem deixar de
denunciar violência contra
a pessoa com deﬁciência
Autor do projeto que
permite que carteira de
técnico em agente
comunitário de saúde seja
usada como identidade=

Bases Eleitorais
Itapecuru Mirim
Boticuru
Tasso Fragoso
Loreto
Viana
Timbiras

Antônio da Cruz Filgueira Neto é empresário e ﬁlho do
ex-prefeito de Itapecuru Mirim, Júnior Marreca. O parlamentar
iniciou sua trajetória política em 2016, quando tentou se
eleger como sucessor de seu pai na prefeitura de Itapecuru
Mirim. Apesar de não ter sido eleito, Marreca se candidatou
novamente em 2018, ao cargo de deputado federal, se
elegendo para a Câmara.
Em seu primeiro mandato, foi membro titular da Comissão de
Finanças e Tributação, de Educação e de Seguridade Social e
Família. É coautor da Lei 14148/2021, sobre ações
emergenciais destinadas ao setor de eventos decorrentes
dos efeitos do combate à pandemia da COVID-19.

PEDRO AIHARA
PATRIOTA

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

Porta-voz do Corpo
de Bombeiros de
Minas Gerais no
município de
Brumadinho

Atuação
●

Atuou no desastre
da barragem de
brumadinho
enquanto porta-voz
do corpo de
bombeiros,
ganhando destaque
no estado

Bases Eleitorais
Brumadinho

Aihara é tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
e atuou como porta-voz da corporação durante as
operações de resgate que sucederam o rompimento da
barragem da Vale no município de Brumadinho. A alta
exposição midiática que o tenente protagonizou à época
conferiu ao agora parlamentar eleito destaque no estado,
à medida que intermediava as informações a respeito das
operações.
As bandeiras levantadas pela campanha foram a da
tipiﬁcação criminal do que a comunidade da cidade
identiﬁca como ecocídio, da revisão das políticas nacionais
sobre as barragens e da preparação dos municípios para
lidar com desastres naturais, como enchentes e
inundações.

SOLIDARIEDADE

REELEITO

AUREO RIBEIRO
SOLIDARIEDADE

Rio de Janeiro

Cargos anteriores
●

Não ocupou
cargo político
anteriormente

Atuação
●
●

●

Líder do
Solidariedade (2017)
Autor do PL
2303/2015 que trata
da regularização das
criptomoedas no
Brasil
Membro da Frente
Parlamentar contra o
aborto

Bases eleitorais
São Francisco de
Itabapoana
Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Nilópolis

Aureo Ribeiro é um empresário do município de Duque de
Caxias-RJ que, em aliança com a igreja Metodista,
conquistou apoio para se eleger deputado federal em
2010 pelo PRTB, sem ter ocupado cargo público
anteriormente. Desde então, o deputado conseguiu se
reeleger mais três vezes, desta vez pelo partido
Solidariedade.
Aureo, autor do PL 2303/2015, é um dos parlamentares
mais engajados na regulamentação das criptomoedas no
Brasil. O parlamentar também foi membro titular das
comissões de Defesa do Consumidor (2017-2019), da de
Desenvolvimento Econômico (2016-2017), e da Comissão
Especial do PL 4060/12 sobre tratamento e proteção de
dados pessoais. O deputado também possui atuação
vinculada à regulamentação das startups e da
monetização na internet.

MARCELO LIMA
SOLIDARIEDADE

São Paulo

Cargos Anteriores
Vereador de São
Bernardo do Campo
Vice-Prefeito de São
Bernardo do Campo

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
São Bernardo do Campo

Atuação
●

Atua em defesa da
educação, cultura,
esporte, infraestrutura e
meio ambiente

Marcelo de Lima Fernandes é formado em Gestão Pública e
em 2008, com 25 anos, se candidatou pela primeira vez ao
pleito de vereador na cidade. Foi eleito com 3.906 votos e se
tornou o vereador mais jovem a representar a população de
São Bernardo do Campo. Se tornou Líder do Partido na
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, logo no início
de seu mandato, função que ocupou até o término da
Legislatura.
Na Câmara Municipal, dos 21 vereadores da Casa, Marcelo
Lima está entre os cinco que mais protocolaram indicações e
Projetos de Leis no Legislativo de 2009 a 2012. Em outubro
de 2013 foi eleito, por consenso, Presidente do PPS em São
Bernardo do Campo. Nas eleições de 2014, candidatou-se a
Deputado Estadual atingindo 35.061 votos, sendo 26.348
votos apenas no município de São Bernardo do Campo,
todavia não foi eleito. Em 2022 foi eleito Deputado Federal
com 110.430 votos.

MARIA ARRAES
SOLIDARIEDADE

Pernambuco

Cargos Anteriores

Advogada

●

Bases Eleitorais
Recife

Atuação
●

Atua em defesa
da educação e
dos Direitos das
Mulheres e
Crianças

Maria Leal Arraes de Alencar é irmã da candidata a
governadora Marília Arraes (SD), Maria é advogada
especialista em administração pública. Perguntada sobre
sua motivação para entrar na política, a pré-candidata
disse: “A gente tem que ajudar como pode. Então, em
conversa com a minha irmã Marília e com o partido, vimos
que o caminho que eu poderia escolher para poder ajudar
a população pernambucana lá na Câmara Federal era me
candidatando, colocando meu nome a disposição do
povo. A gente precisa inaugurar um novo tempo. Investir
mais em educação, na mulher, nas crianças e
principalmente levar para Brasília discussões de verdade,
que de fato mudem a vida das pessoas. O povo brasileiro
cansou de só discutir e pautar a crise desse governo
Bolsonaro que está atrasando o nosso país”, ﬁnalizou a
postulante. Em 2022 foi eleita Deputada Federal com
104.571 votos.

REELEITO

ZÉ SILVA
SOLIDARIEDADE

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

●

Secretário de
Trabalho e Emprego
do estado de Minas
Gerais
Secretário de
Agricultura do
estado de Minas
Gerais
Presidente da
Empresa de
Assistência Técnica
e Extensão Rural do
Estado de Minas
Gerais
(EMATER-MG)

Atuação
●

Foi vice-presidente da
Comissão
Parlamentar de
Inquérito (CPI) sobre o
Rompimento da
Barragem de
Brumadinho

Bases Eleitorais
Iturama
Unaí
Jequitinhonha
Campina Verde
Almenara

Diretor de Comunicação da Frente Parlamentar da
Agropecuária, o deputado Zé Silva foi secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais,
durante a administração do ex-governador mineiro e atual
ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio
Anastasia. Zé Silva é agrônomo, extensionista, produtor
rural, ex-presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG)
e da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).
No exercício do mandato, o parlamentar é ferrenho
defensor da agricultura brasileira e do incentivo ao
produtor rural, como forma de desenvolvimento e geração
de renda no País. É constante propositor de benesses
para seu Estado, como a duplicação e ampliação de
rodovias, e também defensor da renegociação de dívidas
rurais. Foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) sobre o Rompimento da Barragem de
Brumadinho e participou como membro titular da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), da Comissão de
Legislação Participativa (CLP) e da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

NOVO

REELEITA

ADRIANA VENTURA
NOVO

São Paulo

Cargos Anteriores
Vice-Presidente do
Conselho Curador da
Fundação Julita
Professora na Fundação
Getúlio Vargas

●

●

Atuação
●

●

Coautora do PL que
autoriza o poder público
a compartilhar e a tornar
públicos dados e
microdados obtidos por
meio do Censo Escolar e
dos exames de
avaliação dos
estudantes
Relatora do PDL que
aprova a adesão do
Brasil ao Ato de Genebra
do Acordo de Haia,
sobre o Registro
Internacional de
Desenhos Industriais

Bases Eleitorais
São Paulo
Campinas
São Bernardo do Campo
Osasco
Santana de Parnaíba

Adriana Ventura é professora universitária e empreendedora
na área cultural, doutora em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ventura passou a exercer
militância política durante a crise política e econômica do país,
a partir de 2013. Sua primeira candidatura, no entanto, foi
somente em 2018, quando se elegeu deputada federal, com
mais de 64 mil votos. Como parlamentar do Novo, Adriana
Ventura defende a redução do gasto da verba parlamentar,
utilizando somente 10% da cota parlamentar e metade da
verba direcionada ao gabinete.
Durante seu primeiro mandato, foi vice-líder do Novo ao
longo de toda a legislatura. É titular da Secretaria da Mulher,
da Comissão de Seguridade Social e Família, e das
Comissões Especiais do Fundeb e do Marco do Saneamento
Básico. Também esteve como membro titular das Comissões
Externas de acompanhamento dos Trabalhos do MEC, de
integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional, e de
Políticas para a Primeira Infância. Tendo a transparência como
uma de suas principais bandeiras, é autora do projeto que
determina publicação obrigatória de atos normativos da
administração pública.

REELEITO

GILSON MARQUES
NOVO

Santa Catarina
Cargos Anteriores
●

Advogado

Bases Eleitorais
Pomerode
Blumenau
Fraiburgo
Timbó
Rio do Sul
Atuação
●
●

Vice-Líder do NOVO na
Câmara dos Deputados
Autor da Emenda que
limita os honorário de
sucumbência ao teto
constitucional

Gilson Marques é advogado e foi eleito para o mandato de
Deputado Federal pela primeira vez em 2018. Ele aﬁrma
ser autor da emenda, sancionada com restrições, que
proíbe a compra de itens de luxo em licitações. Também
aﬁrma ser autor da emenda que limita os honorários de
sucumbência ao teto constitucional. Dentre suas atividades
partidárias vale ressaltar sua atuação como Vice-Líder do
NOVO (2019-2021) Nas eleições de 2022 foi o 10º mais
votado, sendo reeleito com 87.894 votos.

REELEITO

MARCEL VAN HATTEM
NOVO

Rio Grande
do Sul
Cargos Anteriores
●
●
●

●

Vereador de Dois
Irmãos
Deputado estadual
pelo RS
Presidente da
Juventude do PP
Gaúcho
Presidente da
Associação dos
Vereadores Jovens
do PP Gaúcho

Atuação
●
●

●

●

Líder do Novo na
Câmara dos Deputados
2º Vice-Presidente da
CREDN e membro
titular da CFFC e da
CSPCCO
Vice-presidente da
Frente Parlamentar em
Defesa da Prisão após
condenação em
segunda instância
Relator da proposta
que cria o Grupo
Parlamentar
Brasil-Bahrein

Bases Eleitorais
Dois Irmãos
Ivoti
Três Coroas
Novo Hamburgo
Porto Alegre

Marcel Van Hattem é um jornalista natural de Dois Irmãos,
com graduação em relações internacionais, mestrado em
ciência política pela Universidade de Leiden e em
jornalismo, mídia e globalização pela Universidade de
Aarhus, da Dinamarca. Iniciou sua trajetória política com 18
anos de idade, quando se elegeu vereador de sua cidade
natal. Dois anos depois, buscou a Assembleia Estadual, mas
apesar da boa votação, não se elegeu. Em 2009, Van
Hattem se mudou para o exterior para se dedicar aos
estudos. Em 2014, concorre novamente à ALRS e torna-se
primeiro suplente da bancada do PP, assumindo a vaga em
2015.
Em 2018, ﬁliou-se ao Partido Novo e foi eleito deputado
federal, o mais votado do Rio Grande do Sul, com quase 350
mil votos. Na Câmara, foi 2º Vice-Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, além de
membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle. Van Hattem também foi líder do Novo durante a
legislatura e é vice-presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Prisão após condenação em segunda instância.

PROS

MAX LEMOS
PROS

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●
●

Prefeito, Queimados, RJ
(2009-2016)
Secretário estadual de
Infraestrutura e Obras
(2021-2022)

Bases Eleitorais
Nova Iguaçu
Queimados

Atuação
●

Especialista em Obras
Públicas e Infraestrutura

Max Lemos é formado em Direito, foi vereador e prefeito de
Queimados por dois mandatos (2009-2016). Em 2021 assumiu
a secretaria estadual de Infraestrutura e Obras do Rio de
Janeiro, já no governo Cláudio Castro.
O parlamentar é apoiador de Jair Bolsonaro e ligado ao grupo
político do atual governador. Para o Senado, no entanto,
apoiou a candidatura de André Ceciliano do PT. Na Alerj, foi
vice-presidente da Comissão de Obras Públicas.

REELEITO

TONINHO WANDSCHEER
PROS

Paraná

Cargos Anteriores
Presidente estadual
do PROS
Prefeito de Fazenda
Rio Grande por dois
mandatos
Deputado estadual

●
●

●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão Especial
que tratou sobre
transporte
rodoviário de
cargas
3º Vice-Presidente
da Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Controle

Bases Eleitorais
Fazenda Rio Grande
Quitandinha
Mandirituba
Nova Santa Bárbara
Rancho Alegre

Antonio Wandscheer é um engenheiro civil e empresário
do ramo imobiliário, natural de Foz do Iguaçu. Iniciou sua
vida política na década de 1990, participando ativamente
da criação de Fazenda Rio Grande, sendo prefeito do
município por dois mandatos, entre 2001 e 2008. Durante
o período, foi presidente da Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba, e foi diretor técnico da
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.
Eleito para a Assembleia Legislativa em 2010, foi membro
da Comissão de Ética e presidente da Comissão de
Assuntos Metropolitanos. Quatro anos depois, tornou-se
deputado federal, tendo sido coordenador da Bancada
Paranaense e presidente da Comissão Especial que tratou
sobre transporte rodoviário de cargas. Também foi 3º
Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle.

REELEITO

WELITON PRADO
PROS

Minas Gerais

Cargos Anteriores
●

●

Vereador do
município de
Uberlândia
Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão Especial
de Combate ao
Câncer no Brasil
Líder do PROS na
Câmara

Bases Eleitorais
Perdizes
Lagoa Grande
Cachoeira Dourada
Conceição das Alagoas
Limeira do Oeste

Prado possui ensino superior completo e atuou na área da
fotograﬁa proﬁssional. Presidiu a União dos Estudantes
Secundaristas de Uberlândia, município pelo qual foi eleito
vereador em 2000. O parlamentar renunciou ao mandato
ao eleger-se, nas eleições seguintes, deputado estadual
pelo estado de Minas Gerais, cargo ao qual foi
reconduzido no pleito de 2006. Em 2010, disputou e
elegeu-se à Câmara dos Deputados, cargo para o qual
conquistou a terceira recondução nas eleições de 2022.
O parlamentar é líder da bancada do PROS, preside a
Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e
participou, enquanto membro titular, da Comissão de
Defesa do Consumidor (CDC), da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CMADS).

REDE

MARINA SILVA
REDE

São Paulo

Cargos Anteriores
●
●
●

●

●

Vereadora de Rio
Branco
Deputada estadual
pelo Acre
Secretária Nacional
de Meio Ambiente do
PT
Senadora da
República por dois
mandatos
Candidata à
Presidência da
República em três
eleições

Atuação
●

●

Fundadora e
ex-presidente da Rede
Sustentabilidade
Recebeu os Prêmios
Goldman (The
Guardian) e Champions
of the Earth (ONU) por
sua atuação em defesa
do meio ambiente

Bases Eleitorais
São Paulo
Campinas
Sorocaba
São José dos Campos
Presidente Prudente

Maria Silva Vaz é uma professora e ambientalista natural de
Breu Velho, no Seringal Bagaço, município de Rio Branco, no
Acre. Ficou nacionalmente conhecida por sua atuação
política, iniciada no movimento sindical de Chico Mendes,
sendo uma das fundadoras da CUT no Acre. Foi vereadora de
Rio Branco entre 1989 e 1990, e, posteriormente, elegeu-se
deputada estadual, cargo que ocupou entre 1991 e 1995. Pelo
PT, Marina Silva foi eleita a senadora mais jovem da história,
até então, com mandato iniciado em 1995, ano em que
também foi Secretária Nacional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento do partido.
Foi reeleita ao Senado em 2002, mas voltou a ocupar o
Legislativo Federal somente em 2008, pois no primeiro
governo Lula, foi empossada Ministra do Meio Ambiente.
Marina deixou o cargo de ministra no meio do segundo
mandato de Lula, logo após o lançamento do Plano Amazônia
Sustentável. No ano seguinte, deixou o PT e se ﬁliou ao PV,
partido no qual lançou sua candidatura à Presidência da
República em 2010, ﬁcando em terceiro lugar. Em 2014,
Marina foi novamente candidata ao cargo máximo da
República, após a trágica morte do então líder do PSB e
candidato à presidência, Eduardo Campos. A parlamentar
chegou a disputar a liderança da corrida com Dilma Rousseﬀ,
mas, na reta ﬁnal, foi ultrapassada por Aécio Neves. A partir
do ano seguinte, passou a trabalhar na gestão da Rede
Sustentabilidade, partido que fundou em 2013.

REELEITO

TÚLIO GADÊLHA
REDE

Pernambuco

Cargos Anteriores
Diretor da União
dos Estudantes de
Pernambuco
Presidente do
Instituto de Terras
e Reforma Agrária
de Pernambuco
(Iterpe)
Diretor da
Fundação de
Segurança e
Medicina do
Trabalho no Recife
(Fundacentro)

●

●

●

Atuação
●

●

Vice-líder da
minoria na
Câmara
Vice-líder do PDT
na Câmara

Bases Eleitorais
Bezerros
Fernando de Noronha
Olinda
Vitória de Santo Antão
Recife

Gadêlha foi diretor da União dos Estudantes de
Pernambuco enquanto cursava graduação no curso de
direito. Fez carreira como servidor público federal, tendo
presidido o Instituto de Terras e Reforma Agrária de
Pernambuco (Iterpe) e dirigido a Fundação de Segurança e
Medicina do Trabalho no Recife (Fundacentro). Elegeu-se
pela primeira vez nas eleições de 2018 pelo PDT, partido
que
deixou
às
vésperas
da
eleição
após
desentendimentos relativos à sucessão municipal na
capital pernambucana e aos votos de alguns
parlamentares da legenda sobre a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 23/2021, conhecida como PEC dos
Precatórios, que possibilitou ao governo do então
presidente Jair Bolsonaro redirecionar recursos públicos
teoricamente comprometidos com a quitação de dívidas
(precatórios) a programas de transferência de renda às
vésperas das eleições. O parlamentar interpretou a
Proposta como tendo caráter eleitoreiro e, dado que o
suporte de seus correligionários foi essencial na
aprovação da mesma, que excedeu a votação necessária
por 4 votos, entendeu que as diferenças relativas ao
partido seriam um impeditivo na manutenção da ﬁliação,
migrando para a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual
foi reconduzido à Casa no pleito de 2022.
Na Casa, o parlamentar participou na atribuição de
membro titular da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM), da Comissão de Cultura (CCULT),
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP), da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado (CSPCCO) e da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

PTB

BEBETO
PTB

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
●

Vereador de São João
do Meriti por seis
mandatos e presidente
da Câmara Municipal

●

Secretário de
Transportes de São João
do Meriti

Atuação
●

Sua primeira meta como
deputado será buscar
uma parceria com o
governo estadual para
garantir a construção de
um hospital infantil
público em São João do
Meriti

Bases Eleitorais
São João do Meriti

Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto, é um
empresário ﬂuminense, que desenvolveu sua carreira política
em São João do Meriti. No município, o parlamentar exerceu
seis mandatos como vereador, entre 2001 e 2022, tendo sido
presidente do Legislativo no biênio 2015-16. Bebeto também
já foi secretário de Transporte do município em três ocasiões.
À frente da pasta de Transporte, o parlamentar se destaca por
ter implementado o sistema de rotatória, localizado em frente
ao Shopping Grande Rio.
Como deputado federal, Bebeto tem como principal objetivo
conseguir a construção de um Hospital Infantil com Pronto
Socorro em São João do Meriti e, para a Baixada, um Hospital
Geral Federal. Outra bandeira defendida pelo novo deputado
é o reajuste salarial dos aposentados pelo INSS, que está
com uma defasagem há mais de vinte anos. Com pouco mais
de 32 mil votos, Bebeto foi o parlamentar com mais votos em
São João do Meriti, e é o único representante do PTB na
Casa.

PL

CARLOS PORTINHO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
Secretário de
Habitação do
município do Rio
de Janeiro
Secretário de
meio-ambiente do
estado do Rio de
Janeiro

●

●

Atuação
●
●

Líder do governo
no Senado
Foi relator da
Comissão
Temporária
Externa destinada
a acompanhar "in
loco" a situação
do Município de
Petrópolis-RJ
(CTEPETR )

Bases Eleitorais
Duque de Caxias
Porto Real
Japeri
Mesquita
São João do Meriti

Portinho assumiu o mandato devido à morte do senador
eleito Arolde de Oliveira, vítima da Covid-19. Formado em
direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ), Portinho é especializado em direito
tributário e público e foi secretário municipal de Habitação
durante o governo de Eduardo Paes e secretário estadual
de meio-ambiente durante a gestão de Luiz Fernando
Pezão. Enquanto assessor do deputado Índio da Costa,
colaborou na assessoria do relatório da Lei Complementar
(LCP) 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa.
Disputou as eleições municipais de 2016 na capital
ﬂuminense pleiteando uma vaga de vereador, mas não
obteve sucesso.
No Senado, o parlamentar é membro das Comissões de
Assuntos Sociais (CAS), de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), de Educação, Cultura e Esporte (CE) e
Temporária Externa para averiguar as causas e efeitos da
crise hidroenergética (CTECRHE). Também é membro das
Frentes Parlamentares em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), Mista em Defesa dos
Mototaxistas e Motofretistas (FPMDM) e de Recursos
Naturais e Energia (FPRNE).

CARLOS VIANA
PL

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Apresentador do
programa de
televisão Balanço
Geral - Minas
Gerais
Apresentador do
programa de rádio
Plantão da Cidade

●

●

Atuação
●
●

Vice-líder do PL
no Senado
Relator da Medida
Provisória
1.089/21,
conhecida como
MP do Voo
Simples

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Ribeirão das Neves
Montes Claros

Viana tem formação em jornalismo e pós-graduação em
gestão estratégica de marketing pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Trabalhou como repórter
na televisão e radialista nas redes Minas, Record e TV
Alterosa. Foi âncora do programa de jornalismo policial
Balanço Geral - Minas Gerais e apresentou, na rádio
Itatiaia, o programa Plantão da Cidade antes de iniciar
uma carreira na política em 2018, disputando a vaga ao
Senado que ocupa na atual legislatura.
O parlamentar é vice-líder de seu partido, o PL, no
Senado e foi o relator da Medida Provisória 1.089/21,
conhecida como MP do Voo Simples, que modernizou
regulamentações relativas ao setor da aviação civil e
trouxe de volta a gratuidade do despacho de bagagem,
mais tarde vetado pelo governo ao transformar a MP na
Lei 14.368/22. Viana é membro titular de uma única
comissão no congresso, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), e participa
das Frentes Parlamentares de Recursos Naturais e
Energia (FPRNE), em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), pela Eletromobilidade
(FPELETROMOBILIDADE), Mista em Defesa dos
Mototaxistas e Motofretistas (FPMDM) e Mista
Antirracismo (FPMA)

EDUARDO GOMES
PL

Tocantins
Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Tocantins por três
mandatos
Vereador de
Palmas por dois
mandatos
Secretário de
Governadoria do
estado do
Tocantins

●

●

●

Atuação
●

●

●

Foi líder do
governo no
Congresso
Nacional
Preside a
Subcomissão
Permanente de
Proteção e
Defesa da Pessoa
Idosa (CASDPI)
Relator da Medida
Provisória (MP)
924/2020, que
liberou 5Bi para o
combate da
Covid-19

Bases Eleitorais
Palmas
Araguaína
Gurupi
Araguatins
Miracema do Tocantins

Eduardo deu início à sua carreira política ocupando alguns
cargos comissionados em municípios do interior do estado
do Tocantins. Sua primeira disputa eleitoral se deu no
âmbito municipal de Palmas, onde Gomes pleiteou um
cargo de vereador e foi eleito, em 1996. Reelegeu-se para
a Casa, mas renunciou o mandato pois conquistou, nas
eleições de 2010, uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Foi reconduzido à Casa duas vezes e chegou a ser eleito
primeiro-secretário da Câmara, permanecendo na função
até 2013. Nas eleições de 2014, disputou uma vaga ao
Senado, mas foi derrotado pela senadora Kátia Abreu.
Conquistou a vaga que ocupa na atual legislatura nas
eleições de 2018.
No Senado, o parlamentar é presidente da Subcomissão
Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa
(CASDPI) e membro titular do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar (CEDP), da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito - Fake News (CPMI - Fake News), Comissão
Temporária Externa para averiguar as causas e efeitos da
crise hidroenergética (CTECRHE) e das Frentes
Parlamentares em Defesa da Amazônia Legal (FPDAM), em
Defesa das Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM),
Mista Antirracismo (FPMA) e dos Senadores dos Estados
do Norte e do Nordeste (FPSENN). Foi relator da Medida
Provisória (MP) 924/2020, que liberou R$5 bilhões para
ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

FLÁVIO BOLSONARO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado do Rio
de Janeiro por
quatro mandatos

●

Atuação
●
●

Líder do PL no
Senado
Filho mais velho
do presidente Jair
Bolsonaro, o
parlamentar é um
articulador de
apoio ao governo
do pai no Senado.

Bases Eleitorais
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
São Gonçalo
Nova Iguaçu
São João de Meriti

Flávio iniciou sua carreira política disputando as eleições
para a Assembleia Legislativa de seu estado, o Rio de
Janeiro, aproveitando o capital político de seu pai, o então
deputado federal e atual presidente da República Jair
Bolsonaro. Foi reconduzido ao cargo por três ocasiões
consecutivas. Se lançou candidato à prefeitura da capital
ﬂuminense em 2016, mas foi derrotado.
Como parlamentar, o senador é líder do PL na Casa e foi
eleito 3º Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal.
Flávio é membro titular das Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE), de Desenvolvimento Regional e
Turismo (CDR) e da Frente Parlamentar em Defesa das
Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM).

JAIME BAGATTOLI
PL

Rondônia

Cargos Anteriores
Empresário do
setor do
agronegócio

●

Bases Eleitorais
Vilhena
Porto Velho

Atuação
●

Participou da
campanha dos
correligionários
Bolsonaro e
Marcos Rogério
para presidente e
governador,
respectivamente,
no estado

Bagatoli é agricultor. Disputou as eleições para senador
em 2018, mas não foi eleito. No pleito de 2022,
candidatou-se pelo partido do presidente Jair Bolsonaro,
tendo compartilhado espaço de campanha tanto com o
presidente quanto com outros expoentes do bolsonarismo,
como o senador Marcos Rogério, que disputou as eleições
ao governo do estado.
O empresário surpreendeu ao ser eleito, pois apresentava
menos de 10% de intenções de voto nas pesquisas
realizadas às vésperas do pleito e deve assumir o mandato
em 2023.

JORGE SEIF
PL

Santa Catarina

Cargos Anteriores
Viúva do
ex-senador Luiz
Henrique da
Silveira

●

Atuação
●

●

Titular da
Comissão de
Educação, Cultura
e Esporte (CE)
Titular da
Comissão de
Assuntos Sociais
(CAS)

Bases Eleitorais
Itajaí
Joinville
Jaraguá do Sul
Blumenau
Videira

Seif possui formação em Administração de Empresas e
Marketing pela Universidade do Vale do Itajaí - Univali.
Atua no setor da pesca industrial no estado de Santa
Catarina. Apesar de nunca ter ocupado cargo público, o
empresário foi convidado a integrar o governo do
presidente Jair Bolsonaro na condição de Secretário de
Agricultura e Pesca. Durante o mandato do presidente, Seif
participou de diversos eventos, lives e comícios ao lado de
Bolsonaro, tendo permanecido no governo até o prazo de
renúncia e desincompatibilização, visando disputar as
eleições para o Senado.
A presença de Seif ao lado do presidente Jair Bolsonaro e
a intimidade que os dois demonstravam juntos
renderam-lhe a alcunha de “ﬁlho 06” do chefe de Estado.

MAGNO MALTA
PL

Espírito Santo

Cargos Anteriores
Senador da
República
Pastor
Deputado federal
pelo estado do
Espírito Santo
Deputado estadual
pelo estado do
Espírito Santo
Vereador do
município de
Cachoeiro do
Itapemirim

●
●
●

●

●

Atuação
●

Vice-presidente
da Comissão de
Segurança
Pública e
Combate ao
Crime Organizado
(CSPCCO)

Bases Eleitorais
Apiacá
Bom Jesus do Norte
Irupi
Divino de São Lourenço
Dores do Rio Preto

Malta é teólogo formado pelo Seminário Teológico Batista
do Norte do Brasil, músico gospel e pastor evangélico. O
religioso é uma ﬁgura extremamente controversa na
política nacional, tendo exercido os cargos de vereador,
deputado estadual, deputado federal e senador e, ao
longo dos mandatos, se envolvido em diversos escândalos
com destaque na mídia. Dois exemplos notáveis são o
envolvimento de seu gabinete no gasto de mais de 470 mil
reais da cota parlamentar em combustível em dois postos
pertencentes a um aliado político de Malta no estado do
Espírito Santo entre 2009 e 2018 e, no último ano do
mandato, o envolvimento em uma denúncia falsa de
estupro, devido à qual Malta foi acusado de torturar um
cobrador de ônibus, que perdeu parcialmente a visão em
decorrência da violência, precisando aposentar-se e
recorrer a uma pensão indenizatória de 2 mil reais por
mês, paga pelo Estado. Malta disputou a reeleição ao
Senado nas eleições de 2018 apenas um mês após o
escândalo envolvendo a acusação de tortura, mas não
elegeu-se.
No exercício dos mandatos parlamentares prévios, Malta
foi vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e participou,
como membro titular, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTI), da Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (CREDN), da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público (CTASP) e da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF). Foi eleito
para retornar ao Senado em 2022.

MARCOS PONTES
PL

São Paulo

Cargos Anteriores
Ministro da
Ciência,
Tecnologia e
Inovações
Tenente-coronel
da FAB
Astronauta

●

●
●

Bases Eleitorais
Mogi das Cruzes
Santo André
Bauru
Santa Bárbara D’Oeste
Barueri

Atuação
●

Um dos principais
quadros do
governo de Jair
Bolsonaro

Pontes é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB)
e tem formação em tecnologia aeronáutica e
administração pública pela Academia da Força Aérea
(AFA) e engenharia aeroespacial pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). É mestre em
engenharia de sistemas pela Naval Postgraduate School,
California. Pontes integrou o programa espacial da NASA
a partir de 1998, tornando-se o primeiro brasileiro a ir ao
espaço no ano de 2006, onde o astronauta realizou
experimentos propostos por universidades brasileiras a
bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).
Na política, Pontes disputou uma vaga na Câmara dos
Deputados pelo PSB, nas eleições de 2014, mas não
elegeu-se à ocasião. Disputou as eleições de 2018 na
condição de segundo-suplente da chapa encabeçada
pelo falecido senador Major Olímpio, vencendo as
eleições. O parlamentar foi, então, convidado a assumir o
ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pasta à
frente da qual passou durante todo o governo Bolsonaro
até março de 2022, quando deixou o cargo para
desincompatibilizar-se e poder disputar as eleições ao
Senado.

MARCOS ROGÉRIO
PL

Rondônia

Cargos Anteriores
Vereador do
município de
Ji-Paraná
Deputado federal
pelo estado de
Rondônia por dois
mandatos

●

●

Atuação
●

●

●

Segundo
vice-líder do PL
no Senado
Presidiu a
Comissão de
Serviços de
Infraestrutura (CI)
no biênio
2019-2020.
Relator da PEC
89/19, que proíbe
indulto e
comutação de
penas para certos
crimes.

Bases Eleitorais
Porto Velho
Ji-Paraná
Ariquemes
Cacoal
Vilhena

Rogério é graduado em direito pela Universidade
Luterana
do
Brasil
(CEULJI/ULBRA)
e
possui
pós-graduação em Administração Pública pelo Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
Trabalhou na comunicação, tendo sido repórter na rede
de televisão TV Rondônia, aﬁliada da Rede Globo.
Elegeu-se vereador do município de Ji-Paraná em 2008
mas não serviu o mandato inteiro, à medida que se
elegeu deputado federal em 2010. Foi reconduzido à
posição em 2014 e, ao ﬁnal deste mandato, elegeu-se
para a posição que ocupa na atual legislatura do Senado
federal.
O parlamentar é membro titular das Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE), de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), de Educação, Cultura e Esporte (CE),
de Serviços de Infraestrutura (CI), de Segurança Pública
(CSP) e Temporária Externa para averiguar as causas e
efeitos da crise hidroenergética (CTECRHE). Relatou a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 89/19, que
proíbe indulto e comutação de penas para crimes
hediondos, de lavagem de dinheiro e que atentam contra
o sistema ﬁnanceiro ou contra a Administração Pública.

ROGÉRIO MARINHO
PL

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
Deputada federal
pelo estado do Rio
Grande do Norte
por 3 mandatos
Secretário de
Desenvolvimento
Econômico do
estado do Rio
Grande do Norte
Vereador de Natal
por 2 mandatos

●

●

●

Atuação
●

Esteve à frente do
Ministério de
Desenvolvimento
Regional quando
da instituição do
Programa Casa
Verde e Amarela

Bases Eleitorais
Ruy Barbosa
São Tomé
Espírito Santo
Maxaranguape
Sen. Georgino Avelino

Marinho tem formação em ciências econômicas pela
Faculdade Uniﬁcada para o Ensino das Ciências
(UNIPEC). Ingressou na política disputando as eleições
municipais da capital potiguar em 2000, mas não foi
eleito. Ingressou na Câmara na condição de suplente e
conquistou, nas eleições de 2004, uma cadeira na
Câmara Municipal. Chegou à presidência da Casa mas
renunciou ao mandato uma vez que foi eleito, em 2006,
à Câmara dos Deputados. Reelegeu-se em 2010 e
licenciou-se da Casa para assumir como Secretário de
Desenvolvimento Econômico do estado do Rio Grande
do Norte em 2012. Nas eleições de 2014, retornou à
Câmara, onde concluiu o mandato.
Não conquistou a reeleição nas eleições seguintes, mas
foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de
Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Brasil,
tornando-se Ministro do Desenvolvimento Regional do
Brasil durante o governo. Foi eleito ao Senado nas
eleições de 2022.

REELEITO

ROMÁRIO
PL

Rio de Janeiro

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do Rio
de Janeiro

●

Atuação
●

●

Presidente do
PSB no estado do
Rio de Janeiro
Presidente da
Comissão de
Turismo e
Desporto da
Câmara dos
Deputados

Bases Eleitorais
Com. Levy Gasparian
Varre-Sai
Campos dos Goytacazes
Quissamã
Maricá

Romário foi atleta, representou o Brasil na Seleção e foi
tetracampeão mundial em 1994, ano no qual também foi
eleito melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA.
Romário possui formação em Educação Física pela
Universidade Castelo Branco e ingressou na política na
disputa pela Câmara dos Deputados pelo estado do Rio
de Janeiro, conquistando uma posição na Casa. Durante
o mandato, presidiu a Comissão de Turismo e Desporto.
Presidiu o PSB, partido pelo qual elegeu-se, no estado do
Rio de Janeiro. Disputou, ao término do mandato na
Câmara, ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro,
conquistando o segundo mandato nas eleições de 2022
pelo PL, partido ao qual ﬁliou-se no ano anterior. O
parlamentar também foi candidato ao governo do estado
do Rio de Janeiro nas eleições de 2018 pelo Podemos,
mas foi derrotado em primeiro turno.
Na Casa, participa enquanto membro titular da Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) e das Frentes
Parlamentares em Defesa das Políticas Públicas de
Juventude (FPJOVEM) e Mista Antirracismo (FPMA).

WILDER MORAIS
PL

Goiás

Cargos Anteriores
Secretário de
Infraestrutura do
estado de Goiás
Secretário de
Indústria,
Comércio e
Serviços do estado
de Goiás

●

●

Atuação
●

Relator da criação
da Universidade
Federal de
Catalão (UFG) e
da Universidade
Federal Jataí
(UFG)

Bases Eleitorais
Campinaçu
Taquaral de Goiás
Itapirapuã
Alvorada do Norte
Buritinópolis

Wilder formou-se em engenharia civil pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e atua como
empresário no setor da construção civil. Elegeu-se pela
primeira vez em 2010, na condição de primeiro-suplente
da chapa encabeçada por Demóstenes Torres, que foi
cassado em 2012. Assumiu o mandato e disputou a
reeleição nas eleições de 2018, porém não elegeu-se.
Foi convidado pelo então colega e governador eleito
Ronaldo Caiado a ocupar a Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços do estado, cargo que ocupou até as
eleições de 2022.
Na casa, o parlamentar foi relator da criação de duas
universidades no estado: a Universidade Federal de
Catalão (UFG) e a Universidade Federal Jataí (UFG). Além
disso, relatou a Medida Provisória 626/2013, que abriu
crédito extraordinário de pouco mais de dois bilhões e
meio para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O
parlamentar também participou da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) e da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

REELEITO

WELLINGTON FAGUNDES
PL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Mato Grosso por
seis mandatos

●

Atuação
●

●

●

Líder do Bloco
Parlamentar
Vanguarda
Relator do projeto
da Lei de
Diretrizes
Orçamentárias em
2016
Presidiu a
Comissão Senado
do Futuro (CSF)

Bases Eleitorais
São Pedro da Cipa
General Carneiro
Rondolândia
Pontal do Araguaia
Novo São Joaquim

Fagundes possui formação em medicina veterinária pela
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e
Pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de
Brasília (UNB). Foi deputado federal por seis legislaturas
consecutivas, entre os anos de 1991 e 2015. Elegeu-se ao
Senado Federal pela primeira vez em 2014 e conquistou
a reeleição nas eleições de 2022.
Na Casa, o senador é líder do Bloco Parlamentar
Vanguarda, presidiu a Comissão Senado do Futuro (CSF)
e participa, enquanto membro titular, da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), da
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), da Comissão
de Meio Ambiente (CMA), da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), da Comissão de Segurança
Pública (CSP) e da Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor (CTFC). Relatou o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) em 2016.

ZEQUINHA MARINHO
PL

Pará

Cargos Anteriores
Vice-governador
do estado do Pará
Deputado federal
pelo estado do
Pará por três
mandatos
Deputado estadual
pelo estado do
Pará

●
●

●

Atuação
●

Assumiu a
relatoria do
Projeto (PLN
22/2019), que
estipulava a
receita na
proposta
orçamentária para
o ano de 2020

Bases Eleitorais
Belém
Ananindeua
Santarém
Marabá
Parauapebas

Marinho iniciou sua carreira na política candidatando-se à
Assembleia Legislativa do estado do Pará nas eleições
de 1994, ocupando a suplência na legislatura
subsequente. No ano de 1997, foi efetivado no mandato e
foi reconduzido à Casa nas eleições de 1998, cumprindo
um mandato completo. A partir das eleições de 2002,
Marinho foi eleito à Câmara dos Deputados por três
mandatos consecutivos. Disputou as eleições ao governo
do estado na condição de vice na chapa vencedora de
Simão Jatene, tornando-se o primeiro vice-governador
natural da região sul do estado.
Foi eleito senador nas eleições de 2018 e exerce a
posição na atual legislatura, na qual o parlamentar é
membro titular das Comissões de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR), de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE) e Senado do Futuro (CSF). Foi
relator da receita na proposta orçamentária para 2020,
parte do Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 22, de
2019 (PLN 22/2019 – PLOA 2020).

PSD

ÂNGELO CORONEL
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
●
●

Prefeito de
Coração de Maria
Deputado estadual
pelo estado da
Bahia por 5
mandatos

Atuação
●

●

Relator da
reforma do
Imposto de Renda
(PL 2337/21)
Membro titular da
Comissão de
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Comunicação e
Informática (CCT)

Bases Eleitorais
Salvador
Feira de Santana
Vitória da Conquista
Juazeiro
Camaçari

Ângelo Coronel Martins tem graduação em engenharia
civil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e iniciou
sua carreira na política ao vencer as eleições de 1988 à
cheﬁa do executivo municipal de Coração de Maria,
prefeitura que havia sido ocupada por seu avô, Afonso
Alves Martins. Sua administração foi responsável por
implementar iluminação pública na cidade e sistematizar o
fornecimento de água potável. Elegeu-se deputado
estadual em 1994, disputando a reeleição mas não sendo
eleito à ocasião. Mesmo assim, assumiu o mandato como
suplente em 2001, conseguindo ser eleito para
permanecer na Casa nas eleições do ano seguinte.
Coronel venceu mais 3 eleições consecutivas e exerceu a
presidência da Casa no biênio 2017-2018, perpetuando-se
no cargo de deputado estadual até o ano de 2019, quando
deixou a Casa, já tendo sido eleito para assumir o Senado
durante a atual legislatura.
O parlamentar é membro titular das Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT), de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de
Serviços e Infraestrutura (CI) e do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar (CEDP), além das Frentes
Parlamentares dos Senadores dos Estados do Norte e do
Nordeste (FPSENN), em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), em Defesa das
Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM) e Mista
Antirracismo.

CARLOS FÁVARO
PSD

Mato Grosso

Cargos Anteriores
Vice-governador
do Mato Grosso
Presidente da
Associação dos
Produtores de Soja
e Milho do Mato
Grosso
(Aprosoja-MT)
Vice-presidente da
Associação dos
Produtores de Soja
e Milho do Brasil
(Aprosoja)

●
●

●

Atuação
●

●

Autor da Proposta
de Emenda à
Constituição (PEC)
510/2021,
conhecida como
PEC da Grilagem
Preside a
Comissão
Executiva
estadual do PSD
em MT desde
2018.

Bases Eleitorais
Lambari d'Oeste
Glória d'Oeste
Vila Bela da Santíssima
Trindade
Lucas do Rio Verde

Carlos Fávaro assumiu o mandato em abril de 2020 de
forma interina, após a cassação da ex-senadora Selma
Arruda por envolvimento em suposto esquema de caixa 2
durante a campanha para o Senado em 2018. Foi
convocada uma eleição suplementar oito meses após o
parlamentar assumir o mandato e Fávaro foi eleito para
continuar ocupando a posição. Antes de se tornar
senador, Fávaro foi dirigente de diversas organizações
representativas do agronegócio, chegando a assumir a
vice-presidência nacional e a presidência estadual da
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil
(Aprosoja/Aprosoja-MT). Exerceu também o cargo de
vice-governador na chapa de Pedro Taques, entre 2015 e
2018.
O parlamentar é membro titular das Comissões de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de
Agricultura e Reforma Agrária (CRA), de Assuntos Sociais
(CAS) e de Meio Ambiente (CMA), além de participar das
Frentes Parlamentares em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB) em Apoio ao
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil
Central (FPBRC), de Recursos Naturais e Energia (FPRNE)
e Mista Antirracismo (FPMA).

DANIELLA RIBEIRO
PSD

Paraíba

Cargos Anteriores
Deputada estadual
pelo estado da
Paraíba por dois
mandatos
Vereadora do
município de
Campina Grande

●

●

Atuação
●

●

Relatora do PL
1360/2021, que
agrava penas e
institui
ferramentas para
enfrentar casos
de violência
doméstica e
familiar contra a
criança e o
adolescente
Foi líder e
vice-líder do PP
no Senado

Bases Eleitorais
João Pessoa
Campina Grande
Santa Rita
Bayeux
Cabedelo

Daniella tem pais que exerceram cargos políticos – o pai
foi deputado federal e prefeito de Campina Grande e a
mãe foi prefeita do município de Pilar – e formou-se em
pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Ribeiro deu início à carreira política ao disputar as eleições
municipais na condição de candidata à vice-prefeitura na
chapa de Rômulo Gouveia, mas a dupla foi derrotada pela
chapa encabeçada pelo também senador Veneziano Vital
do Rêgo. No ciclo eleitoral seguinte, a parlamentar foi
eleita vereadora do município. Durante o mandato,
Daniella lançou candidatura à Assembleia Legislativa do
estado e foi eleita, deixando o assento na Câmara
Municipal. Em 2012, disputou as eleições à cheﬁa do
executivo municipal de Campina Grande outra vez – desta
vez à frente da própria chapa – mas novamente não
obteve sucesso. Conquistou em 2014 a reeleição à função
de deputada estadual, se elegendo na sequência ao
Senado Federal no pleito de 2018.
Tendo sido eleita pelo PP, atuou na vice-liderança e na
liderança do partido na Casa, antes de se ﬁliar ao PSD em
2022. Ela foi a primeira mulher a liderar o partido. É
membro titular das Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT), de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), de Educação,
Cultura e Esporte (CE) e de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE). Compõe também a Comissão Temporária
Interna sobre a implantação da tecnologia 5G no Brasil
(CT-5G) e a Comissão Mista de Controle das Atividades de
Inteligência (CCAI).

LUCAS BARRETO
PSD

Amapá

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Amapá
Vereador de
Macapá

●

●

Bases Eleitorais
Macapá
Santana
Laranjal do Jari
Mazagão
Porto Grande

Atuação
●

●

Membro titular da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)
Membro titular da
Comissão de
Assuntos Sociais
(CAS)

Lucas Barreto foi deputado estadual do Amapá por 4
mandatos consecutivos, entre 1990 e 2006. Nas
atribuições desta função, foi relator adjunto da constituição
do estado. Foi relator da Comissão de Constituição e
Justiça e presidente da Comissão de Orçamento e
Finanças da Casa, bem como presidente da mesma no
biênio de 2003-2004. No ano de 2006, foi candidato a
vice-governador na chapa do candidato Papaléo Paes, mas
a chapa não venceu as eleições. Nas duas eleições
seguintes ao governo do estado, Barreto se lançou à
cheﬁa do executivo estadual, não alcançando a maioria
dos votos em nenhuma delas. Disputou uma vaga na
Câmara Municipal de Macapá e foi eleito em 2012,
exercendo um mandato como legislador municipal.
Nas eleições de 2018, Barreto lançou sua candidatura ao
Senado e conquistou a vaga que ocupa na atual
legislatura. Na Casa, o parlamentar é membro titular das
Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) bem como das Frentes
Parlamentares em Defesa da Amazônia Legal (FPDAM),
dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste
(FPSENN) e em Apoio aos Investimentos Estrangeiros para
o Brasil (FPAIEB).

NELSINHO TRAD
PSD

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
Prefeito de Campo
Grande
Deputado estadual
pelo estado do
Mato Grosso do
Sul
Vereador de
Campo Grande por
três mandatos

●
●

●

Atuação
●

●
●

●

Líder do bloco
parlamentar PSD/
Republicanos
Líder do PSD no
Senado
Presidiu a
Comissão de
Relações
Exteriores e
Defesa Nacional
(CRE)
Relator do PL
12/2021, que
possibilitava
quebras de
patentes para
vacinas contra a
covid-19

Bases Eleitorais
Campo Grande
Dourados
Ponta Porã
Três Lagoas
Naviraí

Nelson Trad Filho, conhecido como Nelsinho, tem formação em
medicina pela Universidade Gama Filho. Iniciou sua carreira
política ao dirigir o Instituto de Previdência do Estado do Mato
Grosso do Sul (Previsul) durante o governo de Pedro
Pedrossian. Entre 1992 e 2000, exerceu três mandatos na
Câmara dos Vereadores da capital sul-mato-matogrossense,
chegando a presidir a Casa durante o terceiro mandato. Trad
candidatou-se à Assembleia Legislativa do estado nas eleições
de 2002, ano ﬁnal do biênio no qual presidira a Câmara
Municipal da capital, e elegeu-se deputado estadual. Disputou
então as eleições à prefeitura da capital no ano de 2004 e
venceu a disputa, tendo sido reeleito em 2008 para a cheﬁa do
executivo. Após deixar o cargo, Nelsinho disputou a cheﬁa do
executivo estadual e sua campanha contou com o apoio do
então governador André Puccinelli, mas não obteve a vitória
nas urnas.
Foi eleito nas eleições seguintes, em 2018, para a atual
legislatura do Senado Federal pelo estado do Mato Grosso do
Sul, onde atua como líder do bloco parlamentar
PSD/Republicanos e lidera seu partido, o PSD. O parlamentar
foi o relator do Projeto de Lei (PL) 12/2021, que previa a
possibilidade de quebra de patentes referentes às vacinas
contra o coronavírus em razão da pandemia. Assumiu também
a relatoria, ao lado do senador Fabiano Contarato, da Comissão
Temporária Externa Norte (CTENORTE), que investigou as
causas do aumento da criminalidade e de atentados contra
povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos e jornalistas na
região Norte e ﬁscalizou as providências adotadas diante do
desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista
Dom Phillips. O parlamentar é membro titular da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), a qual presidiu.

REELEITO

OMAR AZIZ
PSD

Amazonas

Cargos Anteriores
Governador do
estado do
Amazonas
Vice-governador
do estado do
Amazonas por dois
mandatos
Deputado estadual
pelo estado do
Amazonas
Vice-prefeito do
município de
Manaus

●

●

●

●

Atuação
●
●

Vice-líder do PSD
no Senado
Presidente da CPI
da Pandemia
(CPIPANDEMIA)

Bases Eleitorais
Manaus
Parintins
Manacapuru
Itacoatiara
Coari

Omar possui formação em engenharia civil pela
Universidade |Federal do Amazonas (UFAM). Iniciou sua
carreira política elegendo-se deputado estadual pelo
estado do Amazonas em 1990, permanecendo na
Assembleia Legislativa por apenas um mandato. Nas
eleições municipais de Manaus em 1996, disputou, na
condição de candidato a vice-prefeito pela chapa de
Alfredo Nascimento. A chapa elegeu-se por dois mandatos
consecutivos, entretanto Aziz deixou o governo municipal
para disputar as eleições de 2002, também na condição
de vice, na chapa do colega de Casa Eduardo Braga. A
chapa também conquistou a reeleição no ciclo eleitoral
seguinte e Aziz lançou-se candidato à cheﬁa do executivo
estadual em 2010. Foi eleito, serviu um mandato no
governo e então disputou, nas eleições de 2014, a cadeira
que ocupa no Senado Federal, tendo sido reconduzido ao
cargo nas eleições de 2022.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder de seu partido, o PSD,
e presidiu a CPI que investigou as ações do governo do
presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19.
Ele também participou, enquanto membro titular, das
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) e Senado do Futuro (CSF).

REELEITO

OTTO ALENCAR
PSD

Bahia

Cargos Anteriores
●

●

●
●

●

Senador reeleito
pelo estado da
Bahia
Secretário de
Saúde do Estado
da Bahia
Governador da
Bahia
Deputado Estadual
pelo Estado da
Bahia por três
mandatos
Presidente da
Assembleia
Legislativa do
Estado da Bahia

Atuação
●

●

●

Presidente da
Comissão de
Assuntos
Econômicos (CAE)
Titular da CPI da
Pandemia de
Covid-19
Atuou como líder
do PSD no
Senado

Bases Eleitorais
Ibitiara
Iraquara
Rio do Antônio
Ipupiara
Andaraí

Otto Alencar se formou no curso de medicina pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1972. A partir do
ano seguinte, deu início a uma carreira pública,
trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
(Sesab). Na política, começou disputando a vaga de
vice-prefeito de Salvador na chapa do então ex-prefeito
Edvaldo Britto, em 1985, mas este não se elegeu à ocasião.
No ano seguinte, Alencar se elegeu deputado estadual
constituinte e foi reeleito duas vezes, em 1990 e 1994.
Durante o segundo mandato, enquanto parlamentar da
Assembleia Legislativa, assumiu a Secretaria de Saúde do
estado e, durante o terceiro, assumiu a presidência da
Casa. Ao término desta legislatura, foi eleito
vice-governador em 1998 e assumiu o governo do estado
durante o ano de 2002, após a renúncia de César Borges,
que deixou o governo para disputar uma cadeira no
Senado. Em 2010, Alencar retornou à posição de
vice-governador na chapa de Jaques Wagner, cumprindo o
primeiro mandato e se afastando da corrida pela reeleição
para disputar a vaga que hoje ocupa pela segunda
legislatura no Senado.
O parlamentar preside a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) e faz parte das Comissões de Meio
Ambiente (CMA) e de Segurança Pública (CSP), bem como
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP), da
Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da
Juventude (FPJOVEM) e participa como suplente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da
CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) das Fake
News.

RODRIGO PACHECO
PSD

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Conselho Federal
da Ordem dos
Advogados do
Brasil (OAB) pelo
estado de Minas
Gerais
Deputada federal
pelo estado de
Minas Gerais

●

●

Atuação
●
●

●

Presidente do
Senado Federal
Presidente do
Conselho de
Estudos Políticos
(CEPSF)
Ocupou a
vice-presidência
da Comissão de
Transparência,
Governança,
Fiscalização e
Controle e Defesa
do Consumidor
(CTFC)

Bases Eleitorais
Belo Horizonte
Uberlândia
Contagem
Juiz de Fora
Uberaba

Pacheco se formou em direito pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG) em 2000 e detém
especialização em em direito penal econômico pelo Instituto
Brasileiro de Ciências Econômicas Criminais (IBCCRIM). Foi
conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) por dois mandatos. Depois disso, foi eleito para o
Conselho Federal da OAB pelo estado de Minas Gerais, onde
presidiu a Comissão Nacional de Apoio aos Advogados em
Início de Carreira. Foi eleito nas eleições de 2014 à posição de
deputado federal e integrou, durante esse mandato, a bancada
de seu partido à época, o PMBD, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara, tendo ocupado os cargos de
primeiro vice-presidente e, posteriormente, presidente da
Comissão. Votou a favor do impeachment da presidente Dilma
Rousseﬀ e também, durante o governo do presidente Michel
Temer, da PEC do Teto de Gastos e da Reforma Trabalhista.
Pacheco ensaiou uma candidatura ao governo do estado de
Minas Gerais em 2018 mas, devido a diﬁculdades de
alinhamento com seus correligionários emedebistas, optou por
deixar o partido e migrar para o Democratas, onde aceitou
disputar o Senado na chapa do então candidato tucano Antonio
Anastasia.
Tendo sido eleito para ocupar uma das cadeiras pelo seu
estado, enquanto senador Pacheco foi o autor do PL 3691/19,
que altera o Código Processual Penal para estabelecer a
possibilidade de advogados serem vítimas de crime de
desacato, ocupou a vice-presidência da Comissão de
Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa
do Consumidor (CTFC) e se elegeu presidente da Casa para o
biênio 2021-2022. Esteve à frente do Senado na abertura da
CPI da Pandemia (CPIPANDEMIA), mediante ordem do Ministro
Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal.

SÉRGIO PETECÃO
PSD

Acre

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo Acre
Deputado federal
pelo estado do
Acre

●
●

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Assuntos Sociais
(CAS)

Bases Eleitorais
Rio Branco
Cruzeiro do Sul
Sena Madureira
Senador Guiomard
Tarauacá

Sérgio Petecão iniciou sua carreira política se
candidatando sem sucesso à Câmara Municipal de Rio
Branco, capital do estado do Acre. Dez anos mais tarde, o
técnico em contabilidade obteve uma vitória eleitoral para
a Assembleia Legislativa do Acre, que repetiria por duas
oportunidades. Petecão disputou a prefeitura da capital em
1996, mas não obteve êxito, permanecendo na função de
deputado estadual. Em 1999, foi eleito presidente da
Assembleia Legislativa e permaneceu na função até 2007,
quando deixou a Casa para assumir o cargo de deputado
federal. Disputou outra vez a prefeitura da capital, mas
sendo derrotado, concluiu seu mandato na Câmara, após o
qual o parlamentar pleiteou uma vaga no Senado Federal
e foi eleito para a legislatura 2011-2018, tendo sido reeleito
para a atual legislatura.
O parlamentar preside a Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) e participa das Frentes Parlamentares em Defesa da
Amazônia Legal (FPDAM), dos Senadores dos Estados do
Norte e do Nordeste (FPSENN), para a Transparência dos
Gastos Públicos (FPTGP).

VANDERLAN CARDOSO
PSD

Goiás

Cargos Anteriores
Prefeito de
Senador Canedo,
no estado de
Goiás

●

Atuação
●

●

Presidiu a
Comissão de
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Comunicação e
Informática (CCT)
Foi relator do PLP
101/2020, que
permite a estados
e municípios fazer
ajustes ﬁscais nas
contas públicas
em troca da
renegociação de
sua dívida com a
União.

Bases Eleitorais
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Anápolis
Senador Canedo
Rio Verde

Vanderlan Cardoso é um empresário que deu início a sua
atuação política disputando a prefeitura do município
goiano de Senador Canedo em 2004. Cardoso foi eleito e
assumiu a cheﬁa do executivo do município até 2010,
tendo sido reeleito nas eleições municipais de 2008, mas
renunciou para disputar as eleições ao governo do estado
em 2010. Disputando o executivo estadual tanto nestas
quanto nas eleições seguintes, em 2014, Cardoso ﬁcou de
fora do segundo turno, tendo ocupado em ambas a
terceira posição. Em 2016, disputou a prefeitura da capital,
Goiânia, mas também não obteve sucesso, tendo sido
derrotado no segundo turno.
Nas eleições de 2018, Cardoso candidatou-se ao Senado
e foi eleito o senador mais votado em seu estado. O
parlamentar é membro titular das Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE), de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), de Educação, Cultura e
Esporte (CE) bem como das Frentes Parlamentares em
Apoio aos Investimentos Estrangeiros para o Brasil
(FPAIEB) e de Recursos Naturais e Energia (FPRNE).

IRAJÁ
PSD

Tocantins

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Tocantins por dois
mandatos

●

Bases Eleitorais
Palmas
Araguaína
Gurupi
Porto Nacional
Paraíso do Tocantins

Atuação
●

Foi relator da
proposta de Lei
de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) para 2021
(PLN 9/2020

Filho da colega de Casa Kátia Abreu, Irajá deu início à sua
carreira política sendo eleito para representar o estado do
Tocantins na Câmara dos Deputados em 2010. Foi reeleito
nas eleições seguintes e, nas eleições de 2018 foi eleito o
senador mais jovem da história, aos 35 anos, idade
mínima para ocupar a posição.
Na Casa, Irajá é membro titular das Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE), de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), Mista
Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados
(CMMIR) e de Transparência, Governança, Fiscalização e
Controle e Defesa do Consumidor (CTFC). Relatou a
proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2021 (PLN 9/2020).

UNIÃO
BRASIL

ALAN RICK
UNIÃO BRASIL

Acre

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Acre por dois
mandatos

●

Atuação
●

●

●

Membro titular da
Comissão de
Relações
Exteriores e de
Defesa Nacional
(CREDN) na
Câmara
Membro titular da
Comissão de
Integração
Nacional,
Desenvolvimento
Regional e da
Amazônia
(CINDRA) na
Câmara
Membro titular da
Comissão de
Seguridade Social
e Família (CSSF)
na Câmara

Bases Eleitorais
Santa Rosa do Purus
Sena Madureira
Brasiléia
Rio Branco
Senador Guiomard

Rick possui formação em jornalismo e pós-graduação em
jornalismo político. Atuou na área do jornalismo político,
tendo sido âncora da emissora de televisão Gazeta. Foi
eleito pela primeira vez a um cargo público em 2014,
quando conquistou uma cadeira na Câmara dos
Deputados, cargo ao qual foi reconduzido em 2018.
Enquanto mandatário da Casa, o parlamentar foi vice-líder
de blocos partidários e participou, como membro titular, da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(CREDN), da Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA), da
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

CHICO RODRIGUES
UNIÃO BRASIL

Roraima

Cargos Anteriores
Governador do
estado de Roraima
Deputado federal
pelo estado de
Roraima por cinco
mandatos
Vereador do
município de Boa
Vista
Vice-governador
do estado de
Roraima

●
●

●

●

Atuação
●

Envolveu-se em
um escândalo ao
ser ﬂagrado pela
Polícia Federal,
que o investigava
por desvio de
recursos do
combate ao
Coronavírus, com
33,1 mil reais
dentro da cueca.

Bases Eleitorais
Boa Vista
Rorainópolis
Cantá
Caracaraí
Mucajaí

Rodrigues possui graduação em engenharia agronômica
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Foi diretor-técnico da Companhia de Sementes
e Mudas de Pernambuco à época do governo Marco
Maciel e Secretário de Agricultura do estado de Roraima.
Elegeu-se vereador de Boa Vista em 1988 e deputado
federal em 1990, cargo ao qual foi reconduzido por mais
quatro mandatos. Foi eleito vice-governador de Roraima
em 2010 na chapa do governador José de Anchieta
Júnior – chapa que viria a ser cassada, em 2014, por
irregularidades nos gastos de campanha pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR).
Elegeu-se senador pelo estado no pleito de 2018 e
ocupa a cadeira para a qual foi eleito na atual legislatura.
O parlamentar é membro das Comissões de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

DAVI ALCOLUMBRE
UNIÃO BRASIL

Amapá

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Amapá por três
mandatos
Vereador do
município de
Macapá

●

●

Atuação
●

●
●

Presidente do
Senado Federal
no biênio
2019-2020
Líder do União
Brasil no Senado
Presidente da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)

Bases Eleitorais
Macapá
Tartarugalzinho
Pedra Branca do Amapari
Mazagão
Laranjal do Jari

Alcolumbre possui graduação em ciências econômicas
pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP). Iniciou
sua carreira na política sendo eleito vereador de Macapá
durante as eleições de 2000. Nas eleições seguintes,
elegeu-se à Câmara dos Deputados, onde permaneceu
por três legislaturas, tendo sido reeleito em 2006 e 2010.
Nas eleições de 2014, elegeu-se Senador pelo estado do
Amapá. Disputou o governo do estado no pleito de 2018,
mas não foi eleito.
O parlamentar presidiu a Casa no biênio 2019-2020. Além
disso, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e participou, na atribuição de membro
titular, da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (CCT) e da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR).

DORINHA REZENDE
UNIÃO BRASIL

Tocantins

Cargos Anteriores
Deputada federal
pelo estado do
Tocantins por três
mandatos
Secretária de
Educação do
estado do
Tocantins
Presidente do
Conselho de
Secretários
Estaduais do Brasil

●

●

●

Atuação
●

●

Relatora da PEC
15/2015, que
institui o novo
FUNDEB
Presidente da
Comissão de
Educação na
Câmara

Bases Eleitorais
Taipas do Tocantins
Couto Magalhães
Santa Maria do Tocantins
Goianorte
Centenário

Dorinha tem formação em pedagogia, especialização em
alfabetização e mestrado em educação escolar brasileira
pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi presidente
do Conselho Estadual de Educação do estado do
Tocantins entre 1997 e 1999 e Secretária da Educação do
estado do Tocantins entre 2002 e 2004. À frente da pasta,
envolveu-se em um caso investigado pelo Ministério
Público Federal onde suspeitava-se ter havido compras
irregulares de material escolar para as escolas públicas do
estado. Dorinha foi condenada a 5 anos de detenção, mas
absolvida pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Entre
2006 e 2010, atuou enquanto presidente do Conselho de
Secretários Estaduais do Brasil. Elegeu-se deputada
federal pelo estado do Tocantins em 2010, tendo sido
reconduzida ao mandato por duas outras oportunidades.
Enquanto parlamentar, Dorinha atuou como relatora da
Proposta de Emenda Constitucional 15/2015, que criou o
novo Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos
Proﬁssionais
da
Educação
(Fundeb),
garantindo
participação de 23% no repasse da União. Além disso, foi
vice-líder partidária, presidente da Comissão de Educação
(CE) e membro titular da Comissão de Cultura (CCULT), da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência (CPD) e da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CMADS). A parlamentar
conquistou o primeiro mandato no Senado Federal nas
eleições de 2022.

EFRAIM FILHO
UNIÃO BRASIL

Paraíba

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado da
Paraíba por quatro
mandatos

●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Segurança
Pública e
Combate ao
Crime Organizado
(CSPCCO) na
Câmara
Líder do DEM na
Câmara

Bases Eleitorais
São José do Sabugi
Várzea
São Mamede
São Sebastião do
Umbuzeiro

Efraim possui formação em direito pela Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) e especialização em Direito do
Consumidor. Em 2006 foi eleito deputado federal pela
primeira vez, reelegendo-se por mais três legislaturas.
Disputou as eleições municipais de João Pessoa em
2012 na condição de candidato a vice, mas sua chapa
não foi eleita. É ﬁlho do ex-senador paraibano Efraim
Morais.
Na Câmara, o parlamentar foi presidente da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
(CSPCCO), tendo também liderado a bancada do DEM e
participado enquanto membro titular da Comissão de
Defesa do Consumidor (CDC), da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), da
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da
Comissão de Viação e Transportes (CVT), da Comissão
de Cultura (CCULT), da Comissão de Minas e Energia
(CME), da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC) e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU).

JAYME CAMPOS
UNIÃO BRASIL

Mato Grosso

Cargos Anteriores
Governador do
Mato Grosso
Prefeito de
Vargem grande
por três mandatos
Secretário de
Assuntos
Estratégicos de
Vargem Grande

●
●

●

Atuação
●

●

Presidiu a
Comissão de
Assuntos Sociais
(CAS)
Relatou o Projeto
de Lei do Senado
(PLS) 266/2012
que propunha
isentar o 13º
salário de
pessoas físicas do
imposto de renda
(IR)

Bases Eleitorais
Várzea Grande
Cuiabá
Rondonópolis
Sinop
Cáceres

Jayme Campos iniciou sua carreira política vencendo as
eleições municipais de sua cidade natal, Várzea Grande,
em 1982. No ano de 1990, foi eleito governador do Mato
Grosso, cumprindo um mandato à frente do executivo
estadual. Retornou, em 1996, à disputa municipal em
Vargem Grande, conquistando um novo mandato e
reelegendo-se em 2000. Deixou o governo em 2005 e, no
ciclo eleitoral seguinte, conquistou o primeiro mandato
como senador por seu estado.
Atualmente, o parlamentar exerce seu segundo mandato e
participa como membro titular das Comissões de
Agricultura e Reforma Agrária (CRA), de Assuntos Sociais
(CAS), de Serviços de Infraestrutura (CI) e de Meio
Ambiente (CMA).

MÁRCIO BITTAR
UNIÃO BRASIL

Acre

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo Acre
Deputado federal
por dois mandatos
Chefe de
Assessoria
Parlamentar do
Ministério da
Integração
Nacional
Primeiro Secretário
da Câmara Federal

●
●
●

●

Atuação
●
●

Bancada ruralista
Representação
brasileira no
Congresso do
Mercosul

Bases Eleitorais
Rio Branco
Cruzeiro do Sul
Sena Madureira
Senador Guiomard
Brasiléia

Márcio Bittar iniciou sua militância política no movimento
estudantil. Fundou, em 1984, a União Sul-Mato-Grossense
dos Estudantes (USMES), à frente da qual participou do
Comitê das Diretas JÁ, em 1985, bem como dos Núcleos
para Legalização dos Partidos de Esquerda. Pelo PMDB,
elegeu-se deputado estadual pelo Acre em 1994 e então
deputado federal em 1998. Disputou o senado em 2002,
mas sofreu uma derrota eleitoral e assumiu, no ano
seguinte, a Cheﬁa de Assessoria Parlamentar do Ministério
da Integração Nacional durante o governo Lula. Nas
eleições de 2004, se candidatou à prefeitura de Rio
Branco e, nas seguintes, em 2006, ao governo do estado
do Acre, mas foi derrotado em ambas as disputas por
candidatos alinhados ao governo federal. Foi eleito para
um segundo mandato como deputado federal em 2010,
quebrando recorde de maior votação da história do
estado, tendo ocupado naquela legislatura a posição de
Primeiro Secretário da Câmara Federal.
Venceu a disputa ao Senado Federal em 2018, onde faz
parte da bancada ruralista, das Frentes Parlamentares em
Defesa das Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM),
dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste
(FPSENN) e para a Transparência dos Gastos Públicos
(FPTGP), bem como da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul (CPCMS). Foi relator do Projeto de
Lei (PL) 591/2021, que permite a privatização dos Correios,
bem como do Orçamento Geral da União para 2021.

RODRIGO CUNHA
UNIÃO BRASIL

Alagoas

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado de
Alagoas
Vice-presidente do
Conselho Estadual
de Proteção ao
Consumidor do
Alagoas e da
Associação
Brasileira dos
PROCONs

●

●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Comunicação e
Informática (CCT)
Membro da
Comissão de
Meio Ambiente
(CMA)

Bases Eleitorais
Maceió
Arapiraca
Rio Largo
Marechal Deodoro
Palmeira dos Índios

É ﬁlho da médica e ex-deputada federal Ceci Cunha,
parlamentar que foi assassinada em 1998 a mando do
suplente à posição, Talvane Albuquerque Neto, que foi
condenado a 103 anos de prisão pelo crime. Rodrigo se
formou em direito pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), tem especialização em direito do consumidor pela
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da
Região do Pantanal (UNIDERP). Atuando na área de sua
formação acadêmica, foi superintendente do PROCON do
estado de Alagoas entre 2008 e 2015, assumindo entre
2013 e 2015 a vice-presidência do Conselho Estadual de
Proteção ao Consumidor e da Associação Brasileira dos
PROCONs. No ano de 2015, assumiu o cargo de deputado
estadual na Assembleia Legislativa do estado de Alagoas,
tendo sido o parlamentar mais bem votado da legislatura.
Durante aquele mandato, presidiu a Comissão de Ciência
e Tecnologia da Informação (CCTI), assumiu a
vice-presidência da Comissão de Administração, Relações
do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor
e Contribuinte (CARTAMD).
Nas eleições de 2018, foi eleito para o Senado com a
votação mais expressiva entre os candidatos de seu
estado e preside, atualmente, a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
sendo membro também das Comissões de Meio Ambiente
(CMA) e Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), bem como das Frentes Parlamentares
de Recursos Naturais e Energia (FPRNE) e em Apoio aos
Investimentos Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB).

SÉRGIO MORO
UNIÃO BRASIL

Paraná

Cargos Anteriores
Ministro da Justiça
e Segurança
Pública

●

Atuação
●

Juiz da operação
lava-jato
responsável pela
condenação do
então candidato
Luiz Inácio Lula da
Silva à prisão que
o impediu de
disputar as
eleições de 2018

Bases Eleitorais
Curitiba
Maringá

Moro formou-se em direito pela Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e atuou como juiz federal por mais de duas
décadas, desde 1996. Enquanto magistrado, atuou nos
julgamentos do caso do escândalo do Banestado e da
subsequente Operação Farol da Colina, desmantelando um
esquema de movimentações ﬁnanceiras irregulares, tendo
resultado nas prisões de mais de cem pessoas envolvidas
nessas transações. Moro também foi juiz auxiliar no STF
durante os julgamentos dos crimes cometidos no escândalo do
mensalão. Atuando na linha do combate à corrupção, o
magistrado ganhou notoriedade nacional a partir da Operação
Lava-Jato, que investigou a lavagem de bilhões em propinas
provenientes do esquema apelidado Petrolão, tendo como
consequências as prisões de diversas ﬁguras da política e da
construção civil brasileira. Uma das pessoas detidas durante as
investigações foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a
condenação o impediu de disputar as eleições de 2018 – às
quais era o candidato favorito. Mais tarde, a ação do juiz no
caso foi considerada suspeita, devido ao vazamento de
mensagens entre Moro e o promotor Deltan Dallagnol, eleito
deputado federal, nas quais o Ministério Público Federal teria
tido acesso a informações privilegiadas, pistas, pedidos de
recursos e conselhos estratégicos por parte do juiz, que foi
considerado parcial no julgamento, tendo este sido anulado e o
ex-presidente libertado.
Conforme Jair Bolsonaro elegeu-se Presidente da República
em 2018, Moro foi convidado a deixar a magistratura para
conﬁgurar o governo, na condição de Ministro da Justiça e
Segurança Pública. Aceitou o convite, mas afastou-se do cargo
sob alegações de interferência, por parte de Bolsonaro, em
investigações à época conduzidas pela Polícia Federal.

SORAYA THRONICKE
UNIÃO BRASIL

Mato Grosso
Do Sul

Cargos Anteriores
Sócia do escritório
de advocacia
Cabral Gomes e
Thronicke
Advogados
Associados

●

Atuação
●

●

Candidata à
Presidência da
República pelo
União Brasil no
pleito de 2022
Vice-líder do
partido no
Senado

Bases Eleitorais
Campo Grande
Dourados
Três Lagoas
Ponta Porã
Corumbá

Soraya é formada em direito pelo Centro Universitário de
Campo Grande (UNAES) desde 2006, tendo concluído
MBA em direito empresarial na Fundação Getúlio Vargas
(FGV) em 2006. Tem pós-graduação em Direito Tributário e
em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade de
Direito Professor Damásio de Jesus.
Sua carreira política teve início com sua eleição ao Senado
em 2018, onde a parlamentar é vice-líder de seu partido, o
União Brasil, e ﬁgura como membro titular nas Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Agricultura
e Reforma Agrária (CRA) e de Segurança Pública (CSP).
Thronicke lançou candidatura à presidência da república
em 2022, após a desistência de seu correligionário, o
deputado federal
Luciano Bivar, e disputou com a
plataforma de campanha de uniﬁcar todos os impostos
federais.

MDB

CONFÚCIO MOURA
MDB

Rondônia
Cargos Anteriores
Governador do
estado de
Rondônia por dois
mandatos
consecutivos
Prefeito de
Ariquemes por
dois mandatos
consecutivos
Deputado federal
pelo estado de
Rondônia por três
mandatos
consecutivos

●

●

●

Atuação
●

relator da Medida
Provisória (MP)
1045/2021, que
estipulava novas
regras e estendia
o tempo no qual
empresários
poderiam
suspender
jornadas e
salários, face à
pandemia da
Covid-19

Bases Eleitorais
Porto Velho
Ariquemes
Cacoal
Ji-Paraná
Rolim de Moura

Confúcio tem graduação em medicina pela Universidade
Federal de Goiás (UFG). O parlamentar foi sargento da
Polícia Militar do estado de Goiás e iniciou sua carreira na
política sendo secretário da Saúde do estado de
Rondônia. Foi deputado federal pelo estado por três
mandatos consecutivos a partir de 1995. Deixou o
mandato na Câmara dos Deputados para eleger-se
prefeito do município de Ariquemes, cargo ao qual foi
reconduzido em 2008, mas que renunciou para disputar o
governo do estado, tendo sido eleito e também
reconduzido ao cargo no pleito de 2014.
Na sequência, Moura elegeu-se à vaga que ocupa na
atual legislatura do Senado Federal, onde o parlamentar
foi o relator da Medida Provisória (MP) 1045/2021, que
estipulava novas regras e estendia o tempo no qual
empresários poderiam suspender jornadas e salários, face
à pandemia da Covid-19, mas que foi rejeitada devido a
dispositivos impopulares inseridos à medida que a MP
tramitava no legislativo. Moura é membro titular das
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
de Educação, Cultura e Esporte (CE), de Meio Ambiente
(CMA), Senado do Futuro (CSF) e Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

EDUARDO BRAGA
MDB

Amazonas

Cargos Anteriores
Governador do
estado do
Amazonas por dois
mandatos
Deputado federal
pelo estado do
Amazonas
Deputado estadual
pelo estado do
Amazonas
Vice-prefeito e
prefeito de
Manaus
Vereador de
Manaus

●

●

●

●

●

Atuação
●
●

Líder do MDB no
Senado
Relator da
indicação do
Ministro Nunes
Marques ao
Supremo Tribunal
Federal (STF)

Bases Eleitorais
Manaus
Itacoatiara
Parintins
Manacapuru
Tabatinga

Eduardo Braga é natural de Belém (PA). Formou-se em
engenharia elétrica pela Universidade Federal do
Amazonas (UFAM) e é empresário no setor de revenda de
automóveis. Foi eleito para cargo público pela primeira vez
aos 21 anos para a Câmara Municipal de Manaus, onde
serviu um mandato entre 1982 e 1986. Neste mesmo ano,
foi eleito deputado estadual pelo estado do Amazonas e,
ao ﬁnal deste mandato, foi eleito deputado federal pelo
mesmo estado. Braga afastou-se da função na Câmara dos
Deputados para assumir a vice-prefeitura de Manaus na
chapa de Amazonino Mendes, que renunciou para disputar
as eleições ao governo do estado dois anos mais tarde,
deixando Braga na posição de chefe do executivo da
capital amazonense. Após o ﬁnal do mandato, Braga
desaﬁou o então governador Amazonino nas eleições de
1998 ao governo do estado, mas foi derrotado, cenário que
se repetiu nas eleições municipais seguintes, no ano de
2000. No ano de 2002, Braga consegue emergir vitorioso
das eleições ao executivo estadual, tendo sido reeleito em
2006.
Após deixar o governo do estado, Braga lançou-se ao
Senado Federal, tendo sido eleito para a legislatura
2010-2018 e reeleito para a legislatura atual, onde o
parlamentar ocupa a posição de líder do MDB, além de
atuar nas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Educação,
Cultura e Esporte (CE), de Serviços e Infraestrutura (CI), de
Segurança Pública (CSP) e de Transparência, Governança,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).
Braga também foi o relator da indicação do Ministro Kássio
Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

GIORDANO
MDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Empresário
Assessor
parlamentar na
Câmara de
Vereadores do
município de São
Paulo

●
●

Bases Eleitorais
São Paulo
Campinas
Guarulhos
São José dos Campos
Sorocaba

Atuação
●

Pivô da
articulação de
venda de energia
excedente na
usina de Itaipu
para a empresa
brasileira Léros,
mediante quebra
do monopólio da
Ande (estatal
paraguaia), que
quase ocasionou
um processo de
impeachment do
presidente
paraguaio Mario
Abdo Benitez

Giordano assumiu o mandato do falecido Senador Major
Olímpio, vítima da Covid-19. atuou como assessor
parlamentar na Câmara dos vereadores da capital paulista,
no gabinete do então vereador Aníbal de Freitas (PSDB). É
empresário e supostamente atua na área de soluções na
coleta de resíduos de madeira e podas de árvores. Além
desta frente de atuação, outra empresa ligada ao
parlamentar – a Giordano Consultoria & Assessoria –
apresenta como atividades secundárias montagem e
desmontagem de andaimes; obras de terraplenagem;
comércio atacadista de sorvetes; e consultoria em
tecnologia da informação. Foi um protagonista, antes de
assumir o mandato, da articulação de venda de energia
excedente na usina de Itaipu para a empresa brasileira
Léros – uma nanica no ramo – mediante quebra do
monopólio da Ande (estatal paraguaia). O escândalo, que
geraria prejuízo para o Paraguai, que quase ocasionou a
abertura de um processo de impeachment do presidente
paraguaio Mario Abdo Benitez. Fontes alegam que
Giordano, que se reuniu com o presidente Bolsonaro antes
de ir até Ciudad Del Este negociar o acordo, teria se
apresentado como um representante da família do
presidente. Ambas as partes negam a aﬁrmação.
Enquanto parlamentar, Giordano participa como titular de
apenas três Comissões: a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
e a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). O
parlamentar não participa de nenhuma Comenda, nenhum
Conselho, nenhuma Frente Parlamentar e nenhum Grupo
de Trabalho.

IVETE DA SILVEIRA
MDB

Santa Catarina

Cargos Anteriores
Viúva do
ex-senador Luiz
Henrique da
Silveira

●

Atuação
●

●

Titular da
Comissão de
Educação, Cultura
e Esporte (CE)
Titular da
Comissão de
Assuntos Sociais
(CAS)

Bases Eleitorais
Herval d'Oeste
Rio Ruﬁno
Apiúna
Major Vieira
Joaçaba

Viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, falecido em
2015, Ivete foi eleita ao Senado Federal nas legislaturas de
número 56 e 57 na condição de suplente, na chapa
encabeçada por Jorginho Mello. Silveira assumiu o
mandato à medida que o titular afastou-se para disputar a
cheﬁa do Poder Executivo estadual.
Desde que assumiu o mandato em agosto de 2022,
Silveira participa, na condição de membro titular, das
Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE) e de
Assuntos Sociais (CAS).

JADER BARBALHO
MDB

Pará

Cargos Anteriores
Governador do
Pará por dois
mandatos
Ministro do
Desenvolvimento
Agrário
Ministro da
Previdência Social
Deputado federal
pelo estado do
Pará por quatro
mandatos
Deputado estadual
pelo estado do
Pará

●

●

●
●

●

Atuação
●

Presidiu o Senado
Federal entre
fevereiro e
setembro de 2001

Bases Eleitorais
Belém
Ananindeua
Santarém
Marabá
Abaetetuba

Barbalho possui formação em direito pela Universidade Federal
do Pará (UFPA) e iniciou sua vida política antes mesmo de
graduar-se, tendo sido eleito vereador da capital paraense,
Belém do Pará, em 1966, pelo MDB. Foi uma das principais
lideranças regionais a apoiar o movimento pela
redemocratização do Brasil, que ocorreria 19 anos mais tarde.
Após representar a população de Belém na Assembleia
Municipal, Barbalho exerceu os cargos de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Pará por um mandato, deputado
federal pelo estado por quatro mandatos, governador do
estado por 2 mandatos e já ocupou o Senado em duas outras
legislaturas: entre 1995 e 2001 – legislatura na qual exerceu a
presidência da Casa – e entre 2011 e 2018, tendo conquistado a
reeleição para a atual legislatura. O parlamentar foi licenciado
da posição de Senador da República no ano de 1998 para
disputar as eleições para governador por seu estado, mas não
obteve uma vitória nas urnas à ocasião e terminou o mandato
antecipadamente para disputar e eleger-se à câmara baixa do
Parlamento em 2002. também esteve à frente das pastas do
Desenvolvimento Agrário e da Previdência Social durante o
governo do presidente José Sarney.
No Senado, Barbalho é membro titular das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA). O parlamentar também relatou a
Mensagem (Senado Federal) (MSF) 55/2022, transformada no
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 37/2022, que Autoriza
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, de valor igual ou inferior a cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre o
estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) com ﬁnalidade de ﬁnanciar o Projeto de Desenvolvimento
de Saneamento do Pará - PRODESAN PARÁ.

JARBAS VASCONCELOS
MDB

Pernambuco
Cargos Anteriores
Governador do
estado de
Pernambuco por
dois mandatos
Deputado federal
pelo estado de
Pernambuco por
três mandatos
Deputado estadual
pelo estado de
Pernambuco
Prefeito do
município de
Recife por dois
mandatos

●

●

●

●

Atuação
●

●

Presidiu a
Comissão
Executiva
Nacional do
PMDB
Foi relator, em
2007, de uma das
primeiras
propostas de
criação de
cláusulas de
desempenho, a
PEC 02/2007

Bases Eleitorais
Recife
Jaboatão dos Guararapes
Caruaru
Olinda
Petrolina

Vasconcelos formou-se em direito pela Universidade
Católica de Pernambuco (UNICAP) e ingressou na política
elegendo-se à Assembleia Legislativa do estado de
Pernambuco em 1970. O mandato se sucedeu pela eleição
do político ao cargo de deputado federal por seu estado.
Líder do movimento opositor à ditadura militar,
Vasconcelos lançou-se candidato ao Senado Federal em
1978, mas foi derrotado, apesar de ter sido mais votado
individualmente, pela soma dos votos de dois candidatos
do ARENA, à medida que esta era a regra eleitoral imposta
pelo regime militar. Foi eleito para mais um mandato na
Câmara dos Deputados em 1982. Jarbas elegeu-se chefe
do executivo municipal da capital pernambucana nas
eleições diretas de 1985 e assumiu a presidência nacional
do PMDB durante as eleições de 1989. Foi eleito prefeito
do Recife outra vez em 1992. Em 1998 e 2002 venceu dois
pleitos consecutivos para cheﬁar o executivo estadual.
Depois disso, retornou a Brasília para um mandato no
Senado Federal, na legislatura 2007-2015 e então obteve
mais um mandato na Câmara – seu terceiro.
Conquista o segundo mandato para o Senado na
legislatura 2019-2027, onde o parlamentar é membro titular
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE).

MARCELO CASTRO
MDB

Piauí
Cargos Anteriores
Ministro da Saúde
Deputado federal
pelo estado do
Piauí
Deputado estadual
pelo estado do
Piauí por três
mandatos
Secretário de
Agricultura do
estado do Piauí

●
●

●

●

Atuação
●
●

●

Vice-líder do MDB
no Senado
Relator do
Orçamento para o
ano de 2023
Relator do PL
1731/2021, que
estabelece o piso
salarial para
proﬁssionais das
áreas da
ﬁsioterapia e
terapia
ocupacional.

Bases Eleitorais
Teresina
Parnaíba
Picos
Piripiri
União

Castro formou-se em medicina pela Universidade Federal
do Piauí e especializou-se em psiquiatria pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deu início a sua
carreira na política candidatando-se sem sucesso à
Assembleia Legislativa do Piauí em 1978. Nas três eleições
seguintes, elegeu-se ao cargo de deputado estadual,
cumprindo os três mandatos. Na sequência, presidiu o
Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí
(IAPEP) durante o primeiro mandato de Francisco de Assis
de Moraes Souza, conhecido pela alcunha Mão Santa, e se
elegeu deputado federal pelo estado do Piauí, cargo para
o qual foi reconduzido por mais 4 vezes. Durante o
exercício destes mandatos, assumiu a secretaria de
agricultura do estado do Piauí e o ministério da saúde
durante o governo da presidente Dilma Rousseﬀ.
Foi eleito para a atual legislatura do Senado Federal e, na
Casa, é membro titular das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Sociais (CAS), de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Educação,
Cultura e Esporte (CE) e Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização (CMO). É também titular do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP). Participa
das Frentes Parlamentares dos Senadores dos Estados do
Norte e do Nordeste (FPSENN), em Apoio aos
Investimentos Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), em
Defesa das Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM) e
Mista Antirracismo (FPMA).

RENAN CALHEIROS
MDB

Alagoas

Cargos Anteriores
Ministro da Justiça
Deputado federal
pelo estado de
Alagoas por dois
mandatos
Deputado estadual
pelo estado de
Alagoas

●
●

●

Atuação
●

●
●

Líder da maioria
no Conselho da
Ordem do
Congresso
Nacional (COCN)
Relator da CPI da
pandemia
Membro da
Comissão de
Segurança
Pública

Bases Eleitorais
Maceió
Arapiraca
Rio Largo
Delmiro Gouveia
Palmeira dos Índios

Um dos nomes mais tradicionais na política nacional,
Calheiros iniciou sua vida política ainda enquanto
estudante de direito da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), quando presidiu o diretório acadêmico na área de
ciências humanas e ﬁliou-se ao Movimento Democrático
Brasileiro. Seu primeiro mandato eletivo no poder público
foi na Assembleia Legislativa do estado de Alagoas, onde
permaneceu por um mandato. Após a conclusão deste, foi
eleito para uma vaga na Câmara Federal em 1983, cargo
no qual permaneceu até 1991, tendo sido reeleito e
exercendo a função de deputado constituinte. Calheiros
assumiu a presidência da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara à data da promulgação da Carta
Magna e exerceu também a vice-liderança do PMDB na
Casa. No ano de 1989, ﬁliou-se ao Partido da Reconstrução
Nacional (PRN), legenda pela qual ajudou a eleger o
correligionário e conterrâneo Fernando Collor de Mello à
presidência da República, assumindo a liderança do
partido e do governo na Câmara. Nas eleições de 1994,
Calheiros elegeu-se senador pelo estado de Alagoas pela
primeira vez, sendo reeleito para a posição por 3 vezes,
tendo se licenciado do cargo para cheﬁar a pasta da
Justiça durante o governo FHC, entre 1998 e 1999.
Calheiros serviu também a presidência da Casa por duas
oportunidades, primeiro no biênio 2005-2007 e, mais
tarde, nos biênios 2013-2015 e 2015-2017, tendo sido
reeleito para este último.
Na atual legislatura, o parlamentar é líder da maioria no
Conselho da Ordem do Congresso Nacional (COCN),
membro titular da Comissão de Segurança Pública (CSP).
Calheiros atuou também como relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA).

RENAN FILHO
MDB

Alagoas

Cargos Anteriores
Governador do
estado do
Maranhão
Deputado federal
pelo estado de
Alagoas
Prefeito do
município de
Murici por dois
mandatos

●

●

●

Atuação
●

Governador
responsável pela
gestão do estado
com os menores
índices de
contágio durante
a pandemia da
Covid-19

Bases Eleitorais
Olho d'Água Grande
Mata Grande
Olho d'Água do Casado
Belo Monte
Campo Grande

Renan Filho é ﬁlho do Senador Renan Calheiros. Ele
possui formação em ciências econômicas pela
Universidade de Brasília (UnB). O político nunca perdeu
uma disputa eleitoral: foi eleito por dois mandatos – 2004
e 2008 – prefeito do município de Murici, origem e reduto
da família Calheiros, depois elegeu-se, em 2010,
deputado federal por um mandato e então, em 2014 e
2018, governador do estado de Alagoas. Venceu a
disputa pela vaga ao Senado Federal no pleito de 2022,
após deixar o governo alagoano com altos índices de
aprovação: pesquisas apontam o ex-governador como
sendo bem-avaliado por até 80% da população
maranhense.
À frente do executivo estadual, a gestão de Calheiros
Filho foi marcada por políticas de valorização do servidor
público. No enfrentamento à pandemia da Covid-19, o
então governador construiu hospitais – três na capital e
mais no interior do estado – e impôs medidas de controle
que lhe renderam ameaças, por parte de cidadãos
insatisfeitos. Entretanto, segundo aponta estudo do
observatório de Covid-19 da Universidade de São Paulo
(USP), o estado do Maranhão teve o menor número de
casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, o estado ocupa
a última colocação no ranking de número de casos
proporcional.

VENEZIANO VITAL DO RÊGO
MDB

Paraíba

Cargos Anteriores
Prefeito do
município de
Campina Grande
por dois mandatos
Deputado federal
pelo estado da
Paraíba
Vereador do
município de
Campina Grande
por dois mandatos

●

●

●

Atuação
●

●

●

Vice-presidente
do Senado
Federal
Vice-presidente
do Conselho de
Ética e Decoro
Parlamentar
(CEDP)
Foi líder partidário
na Casa

Bases Eleitorais
João Pessoa
Campina Grande
Santa Rita
Patos
Bayeux

Veneziano possui formação em direito pelo Centro de
Estudos Uniﬁcados de Brasília (CEUB) e é proveniente de
família tradicional na política paraibana. Sua primeira
incursão na vida política se deu no ano de 1992, quando
disputou as eleições municipais em Campina Grande
pleiteando um assento na Câmara Municipal. Não
conseguiu se eleger neste pleito, mas disputou
novamente a vaga nas eleições seguintes e se tornou
vereador, tendo sido reconduzido à função em 2000.
Nas eleições municipais de 2004, Veneziano venceu a
disputa para a cheﬁa do executivo municipal e foi reeleito
ao ﬁnal do mandato. Deixou a função após concluir o
segundo mandato e foi eleito deputado federal pelo
estado da Paraíba em 2014.
O parlamentar é o atual vice-presidente da Casa e é
membro titular das Comissões de Assuntos Econômicos
(CAE), de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de
Serviços de Infraestrutura (CI) e de Meio Ambiente (CMA).
Também é vice-presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar (CEDP). Além disso, Veneziano foi
líder do MDB na Casa.

PT

BETO FARO
PT

Pará

Cargos Anteriores
Presidente da
Federação dos
Trabalhadores
Rurais Agricultores
e Agricultoras
Familiares do
Estado do Pará
(FETAGRI-PA)
Presidente da
Central Única dos
Trabalhadores do
Pará (CUT-PA)

●

●

Atuação
●
●

Vice-líder do PT
na Câmara
2º vice-presidente
da Comissão de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR)

Bases Eleitorais
Concórdia do Pará
Ipixuna do Pará
Cametá
Nova Esperança do Piriá
Limoeiro do Ajuru

Faro possui escolaridade no nível secundário e tem
atuação proﬁssional como agricultor familiar, área na qual
enfoca em sua atividade política, desde as atividades de
militância à atuação no Congresso Nacional. Faro presidiu
a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares do Estado do Pará (FETAGRI-PA) e a
Central Única dos Trabalhadores do Pará (CUT-PA).
Elegeu-se deputado federal pelo estado do Pará por 5
legislaturas consecutivas, a partir de 2002. Atuou na
defesa da criação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Foi vice-líder do PT e 2º vice-presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) na Câmara.

CAMILO SANTANA
PT

Ceará

Cargos Anteriores
Governador do
estado do Ceará
Deputado estadual
pelo estado do
Ceará
Secretário do
Desenvolvimento
Agrário do estado
do Ceará

●
●

●

Atuação
●

À frente do
governo do
estado, tomou
medidas de
enfrentamento
aos impactos
econômicos
gerados pela
pandemia da
Covid-19

Bases Eleitorais
Fortaleza
Crato
Aurora
Araripe
Santana do Cariri

Camilo tem formação em agronomia pela Universidade
Federal do Ceará (UFC). Iniciou sua carreira política pelo
PSB, disputando as eleições municipais pela prefeitura de
Barbalha em duas ocasiões: 2000 e 2004, mas não sendo
eleito em nenhuma delas. Entre 2003 e 2004, esteve à
frente da superintendência adjunta do IBAMA no Ceará.
Também esteve à frente da Secretaria do Desenvolvimento
Agrário do Estado do Ceará durante a gestão do atual
colega de Casa Cid Gomes. Elegeu-se à Assembleia
Legislativa do estado nas eleições de 2010 e, nas
seguintes, à cheﬁa do executivo estadual. Foi reconduzido
ao cargo nas eleições de 2018 e renunciou ao governo na
intenção de desincompatibilizar-se para disputar a vaga à
qual foi eleito no Senado Federal.
Como governador, Camilo tomou medidas contundentes
de enfrentamento aos impactos econômicos gerados pela
pandemia da Covid-19, entre as quais se destacam a
quitação de contas de luz para imóveis com baixo
consumo, a instituição de um vale-gás estadual e o
pagamento de débitos relativos à energia de
estabelecimentos do setor de bares e restaurantes.

FABIANO CONTARATO
PT

Espírito Santo

Cargos Anteriores
Diretor geral do
Departamento de
Trânsito do estado
do Espírito Santo
(Detran-ES)
Delegado de
Delitos do Trânsito
no estado do
Espírito Santo

●

●

Atuação
●

●

Autor do PL
2.564/20,
conhecido como
“piso salarial da
enfermagem”
Presidente da
Comissão
Temporária
Externa para
acompanhar as
ações de
enfrentamento às
manchas de óleo
no litoral
brasileiro
(CTEOLEO)

Bases Eleitorais
Vila Velha
Serra
Vitória
Cariacica
Linhares

Contarato possui graduação em direito pela Universidade
Vila Velha, onde atuou como professor de direito penal, e
possui pós-graduação em direito penal e processual
penal pela Universidade Gama Filho. Foi delegado titular
da Delegacia de Delitos do Trânsito, tendo cheﬁado o
Departamento de Trânsito do estado do Espírito Santo
(Detran-ES) e atuado como corregedor-geral do estado.
Contarato casou-se em 2017 com Rodrigo Grobeiro, com
quem tem um ﬁlho, Gabriel, adotado pelo casal no mesmo
ano. A primeira corrida eleitoral da qual participou foi a
disputa pelo Senado em 2018, da qual saiu eleito para a
atual legislatura.
O parlamentar preside a Comissão Temporária Externa
para acompanhar as ações de enfrentamento às manchas
de óleo no litoral brasileiro (CTEOLEO). Foi o autor do PL
2.564/20, que institui o piso salarial do enfermeiro, do
técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da
parteira. É membro titular das Comissões de Segurança
Pública (CSP), de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), de Educação, Cultura e Esporte (CE),
de Meio Ambiente (CMA) e de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ).

HUMBERTO
COSTA
PT

Pernambuco

Cargos Anteriores
Ministro da Saúde
Deputado federal
pelo estado de
Pernambuco
Secretário das
Cidades do estado
de Pernambuco
Secretário da
Saúde do estado
de Pernambuco
Deputado estadual
pelo estado de
Pernambuco
Secretário de
saúde do Recife
Vereador do
município de
Recife

●
●

●

●

●

●
●

Atuação
●

●

Membro titular da
CPI da PANDEMIA
(CPIPANDEMIA)
Liderou o PT no
Senado Federal

Bases Eleitorais
Recife
Jaboatão dos Guararapes
Olinda
Petrolina
Caruaru

Costa formou-se em medicina pela Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), tendo se especializado em
psiquiatria pela mesma universidade, e em jornalismo pela
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Possui
também pós-graduações em ciência política e medicina
geral comunitária. Presidiu a Associação Pernambucana de
Médicos Residentes (APMR), tendo sido uma liderança
sindical da classe no estado. Foi deputado estadual e
federal, vereador e secretário da saúde do Recife e
cheﬁou a mesma pasta no âmbito federal durante o
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi eleito
para ocupar uma das três cadeiras de Pernambuco no
senado em 2011, tendo sido reeleito em 2018 para a atual
legislatura.
O parlamentar participou como membro titular da CPI da
Pandemia (CPIPANDEMIA) e preside a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). É
membro titular das Comissões de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE) e Temporária Externa para
acompanhar as ações de enfrentamento às manchas de
óleo no litoral brasileiro (CTEOLEO). É também titular das
Frentes Parlamentares em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), pelo Controle de
Armas e Munições, pela Paz e Pela Vida (FPCONTROLE),
em Defesa das Políticas Públicas de Juventude (FP
JOVEM), de Recursos Naturais e Energia (FPRNE),
Observatório da Pandemia Covid-19 (FPOPC) e Mista
Antirracismo (FPMA).

JAQUES WAGNER
PT

Bahia

Cargos Anteriores
●

●
●
●

Governador da
Bahia por dois
mandatos
Ministro do
Trabalho
Deputado Federal
por três mandatos
Presidente do
Partido dos
Trabalhadores (PT)
e da Central Única
dos Trabalhadores
(CUT) na Bahia

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Meio Ambiente
(CMA) do Senado
Federal

Bases Eleitorais
Andaraí
Sátiro Dias
Cardeal da Silva
Andorinha
Seabra

Wagner iniciou sua militância no movimento estudantil
enquanto cursava engenharia civil na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), mas se
desligou da universidade e mudou-se para o estado da
Bahia por receio de ser detido pela ditadura militar. Se
instalou em Camaçari, região metropolitana de Salvador,
onde ingressou na indústria petroquímica e iniciou uma
militância na classe sindical, que o levou a ser um dos
colaboradores para a fundação do Partido dos
Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores
(CUT). Disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e
venceu, elegendo-se deputado federal em 1990 e sendo
reeleito ao cargo em 1994 e 1998. Em 2000, disputou a
prefeitura de Camaçari e em 2002 o governo do estado da
Bahia, mas foi derrotado nas duas ocasiões. Durante a
presidência de Luis Inácio Lula da Silva, Wagner assumiu a
pasta do Trabalho e, em seguida, da Secretaria de
Relações Institucionais. À ocasião das eleições de 2006,
Wagner se candidatou novamente ao governo da Bahia,
vencendo a disputa eleitoral e a reeleição, em 2010. Seu
sucessor à frente do executivo baiano e correligionário, Rui
Costa, indicou Wagner à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, cargo que ocupou até as eleições de 2018,
quando se candidatou e foi eleito para representar o
estado da Bahia no Senado Federal.
Na Casa, o parlamentar preside a Comissão de Meio
Ambiente (CMA) e faz parte das Comissões de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Serviços
de Infraestrutura (CI), do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar (CEDP), da Comissão Mista de Controle das
Atividades de Inteligência (CCAI) e da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC).

PAULO PAIM
PT

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do Rio
Grande do Sul por
quatro mandatos
consecutivos

●

Bases Eleitorais
Porto Alegre
Canoas
Pelotas
Caxias Do Sul
Santa Maria

Atuação
●
●

●

●

●

Presidiu a CPI da
Previdência
Presidiu a
Comissão de
Direitos Humanos
e Legislação
Participativa
(CDH)
Autor do Estatuto
do Idoso (Lei
10.741/03)
Autor do Estatuto
da Igualdade
Racial (Lei
12.288/10)
Autor do Estatuto
da Pessoa com
Deﬁciência (Lei
13.146/15)

Paim deu início à vida política muito cedo, tendo sido
presidente do grêmio estudantil do colégio onde cursou o
ginásio. Tem formação técnica em metalurgia pelo Senai,
motivo pelo qual começou a atuar na indústria e
engajar-se no movimento sindical. Presidiu o sindicato
dos metalúrgicos de Canoas. Elegeu-se pela primeira vez
a um cargo público no ano de 1986, assumindo uma
cadeira na Câmara dos Deputados, onde presidiu a
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Paim foi reeleito três vezes para o cargo até que, no ano
de 2002, disputou e venceu sua primeira eleição ao
Senado. Desde então, Paim já foi reconduzido à Casa por
mais duas legislaturas.
No Senado, o parlamentar presidiu a CPI da Previdência e
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH). Foi o autor do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/03), do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10)
e do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência (Lei 13.146/15). É
membro titular das Comissões de Assuntos Sociais (CAS),
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de Educação,
Cultura e Esporte (CE).

ROGÉRIO CARVALHO
PT

Sergipe

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado de
Sergipe
Deputado estadual
pelo estado de
Sergipe
Secretário da
Saúde do estado
de Sergipe
Secretário da
Saúde do
município de
Aracaju

●

●

●

●

Atuação
●
●

Vice-líder do PT
no Senado
Responsável pelo
voto de
desempate na
matéria do
orçamento
secreto, votando
favoravelmente a
despeito da
orientação de seu
partido.

Bases Eleitorais
Aracaju
N. Sra do Socorro
São Cristóvão
Itabaiana
Lagarto

Carvalho possui graduação em medicina pela
Universidade Federal de Sergipe e possui mestrado e
doutorado em saúde coletiva pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Foi Secretário de Saúde do
município de Aracaju de 2001 até 2006, elegendo-se
deputado estadual neste mesmo ano. Depois, foi
Secretário da Saúde do estado de Sergipe e elegeu-se
deputado federal em 2010. Disputou as eleições ao
Senado em 2014 e 2018, não obtendo a vitória na primeira
tentativa e sendo eleito na segunda para compor a atual
legislatura da Casa.
O parlamentar é membro titular das Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE), de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), de Segurança Pública (CSP) e Senado do
Futuro (CSF). Rogério desempatou a votação do
orçamento secreto, contrariando a orientação de seu
partido, à data de 29 de novembro de 2021, levando à
aprovação da matéria.

TERESA LEITÃO
PT

Pernambuco

Cargos Anteriores
Deputada estadual
pelo estado de
Pernambuco por
cinco mandatos
Presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores em
Educação de
Pernambuco
(Sintepe)
Diretora da
Associação dos
Orientadores
Educacionais de
Pernambuco
(AOEPE)

●

●

●

Atuação
●

Presidiu a
Comissão de
Educação e
Cultura da
Assembleia
Legislativa do
estado de
Pernambuco

Bases Eleitorais
Itambé
Cedro
Sertânia
Alagoinha
Quixaba

Teresa é formada em Pedagogia pela Universidade
Católica de Pernambuco (UNICAP). Atuou como diretora da
Associação
dos
Orientadores
Educacionais
de
Pernambuco (AOEPE) e presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe).
Serviu cinco mandatos na Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco entre 2002 e 2022, tendo
presidido a Comissão de Educação e Cultura da Casa
Leitão elegeu-se ao Senado pelo estado de Pernambuco
no pleito de 2022 e tornou-se a primeira mulher na história
do estado a conquistar uma cadeira no Senado Federal.

WELLINGTON DIAS
PT

Piauí

Cargos Anteriores
Governador do
estado do Piauí
por quatro
mandatos
Senador pelo
estado do Piauí
Deputado federal
pelo estado do
Piauí
Deputado estadual
pelo estado do
Piauí
Vereador do
município de
Teresina

●

●
●

●

●

Atuação
●

O estado do Piauí,
durante a gestão
Dias, atingiu o
maior índice
nacional de
cobertura vacinal
no combate à
pandemia da
Covid-19

Bases Eleitorais
Guaribas
Curral Novo do Piauí
Fartura do Piauí
Dirceu Arcoverde
Brejo do Piauí

Dias tem formação em letras pela Universidade Federal
do Piauí (UFPI). Elegeu-se vereador de Teresina em 1992
e, nas eleições seguintes, foi escolhido para ocupar um
assento na Assembleia Legislativa do estado. Foi o
primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Casa. Após o término do mandato, foi eleito Deputado
Federal. Ao concluir o mandato na Câmara, elegeu-se
governador do Piauí, cargo ao qual foi reconduzido nas
eleições subsequentes. Depois dos dois mandatos à
frente do executivo estadual, elegeu-se senador na
legislatura 2011-2023, mas renunciou ao cargo após ser
eleito para um terceiro mandato à frente do executivo
estadual. Nas eleições de 2018, Dias reelegeu-se ao
governo piauiense e foi eleito a um novo mandato no
Senado no pleito de 2022.
Durante a CPI que investigou as ações do governo
federal no enfrentamento à pandemia Covid-19, Dias foi
um dos governadores convocados a depor, o que
classiﬁcou como um abuso. Na gestão de Dias, o Piauí se
tornou o estado com a maior cobertura vacinal do país.

PP

CIRO NOGUEIRA
PP

Piauí

Cargos Anteriores
Deputado Federal
pelo estado do
Piauí por quatro
mandatos
Presidente da
comissão
Executiva Nacional
do PP
Presidente do
Ríver Atlético
Clube

●

●

●

Atuação
●

Ministro-Chefe da
Casa Civil em
exercício

Bases Eleitorais
Teresina
Parnaíba
Piripiri
União
Picos

Nogueira é formado em direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e deu
início à sua carreira na política em 1994, quando
elegeu-se deputado federal, cargo ao qual foi
reconduzido em 1998, 2002 e 2006, tendo servido
quatro mandatos consecutivos na câmara baixa do
Congresso Nacional. No ano de 2010, Nogueira disputou
as eleições para o Senado por seu estado e foi eleito. Se
envolveu em um escândalo durante a CPMI do
Cachoeira, Comissão que investigou esquemas ilegais
relacionados a jogos de azar no Brasil contando com
suposto envolvimento de políticos, quando uma
assessora de seu gabinete, a então advogada e atual
digital inﬂuencer Denise Rocha, teve um vídeo íntimo
vazado, colocando o gabinete de Nogueira em evidência
na imprensa nacional.
O parlamentar se encontra afastado do cargo e da
presidência Nacional do PP pois assumiu, em agosto de
2021, o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil no governo
do presidente Jair Bolsonaro, após o general Luiz
Eduardo Ramos deixar o cargo.

ESPIRIDIÃO AMIN
PP

Santa Catarina

Cargos Anteriores
Governador do
estado de Santa
Catarina por dois
mandatos
Prefeito do
município de
Florianópolis por
dois mandatos

●

●

Atuação
●

●

●

Titular da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)
Titular da
Comissão de
Serviços de
Infraestrutura (CI)
Titular da
Comissão de
Relações
Exteriores e
Defesa Nacional
(CRE)

Bases Eleitorais
Joinville
Florianópolis
Blumenau
Lages
Chapecó

Amin iniciou sua carreira na política exercendo cargo
comissionado na Secretaria de Educação e Cultura do
estado de Santa Catarina na gestão do governador Ivo
Silveira, durante a ditadura militar. Em 1975 elegeu-se
prefeito da capital catarinense, mas renunciou ao
eleger-se deputado federal. Assumiu a Secretaria de
Transportes e Obras durante a gestão de Jorge
Bornhausen e disputou as eleições para o governo do
estado em 1982. Foi eleito e exerceu o primeiro mandato
à frente do estado. Nas eleições de 1988 foi novamente
eleito para a cheﬁa do município de Florianópolis, cargo
do qual licenciou-se mais uma vez para disputar as
primárias à presidência da república contra Paulo Maluf,
sendo derrotado. Elegeu-se ao Senado em 1991 e foi
eleito novamente para cheﬁar o Poder Executivo estadual
em 1998.
O parlamentar retornou ao Senado após ser eleito para a
atual legislatura, nas eleições de 2018. Na Casa, Amin é
titular das Comissões de de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), de Serviços de Infraestrutura (CI) e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), bem como
das Frentes Parlamentares em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), em Defesa das
Políticas Públicas de Juventude (FPJOVEM), de Recursos
Naturais e Energia (FPRNE) e para a Transparência dos
Gastos Públicos (FPTGP).

HIRAN GONÇALVES
PP

Roraima

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado de
Roraima por dois
mandatos
Presidente da
Unicred Roraima
Presidente do
CRM no estado de
Roraima

●

●
●

Atuação
●

●

Presidente da
Comissão de
Seguridade Social
e Família (CSSF)
da Câmara
vice-presidente
do Conselho de
Ética e Decoro
Parlamentar na
Câmara

Bases Eleitorais
Iracema
Bonﬁm
Uiramutã
Cantá
São Luiz

Hiran possui formação em medicina pela Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) e medicina legal pelo
Instituto de Medicina Legal Leônidas Ribeiro. Presidiu o
Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR) e da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e
Demais Proﬁssionais da Saúde Ltda (Unicred-RR). Iniciou
sua carreira política candidatando-se à Câmara dos
Deputados em 2014. Foi eleito e reconduzido ao cargo no
pleito de 2018.
Na Casa, Gonçalves foi vice-líder de Blocos Parlamentares,
presidiu a Comissão de Seguridade Social e Família
(CSSF), foi vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar e participou enquanto membro titular da
Comissão do Esporte (CESPO) e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

LAERCIO OLIVEIRA
PP

Sergipe

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado de
Sergipe por quatro
mandatos
Presidente da
Federação do
Comércio de
Sergipe

●

●

Atuação
●

Presidente da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico,
Indústria,
Comércio e
Serviços (CDEICS)
na Câmara

Bases Eleitorais
Muribeca
São Francisco
Cristinápolis
Riachão do Dantas
Santo Amaro das Brotas

Laércio possui formação em Administração pela Faculdade
de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE) e MBA
em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). presidiu a Federação do Comércio de Sergipe por
dois mandatos e encerra o quarto mandato consecutivo na
Câmara dos Deputados, tendo sido eleito ao Senado
Federal no pleito de 2022.
Na Casa, o parlamentar foi vice-líder da minoria na Câmara
e de Blocos Parlamentares, presidiu a Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços (CDEICS) e participou, enquanto membro titular,
da Comissão de Turismo (CTUR), da Comissão de Minas e
Energia (CME), da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP), da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) e da Comissão de Legislação Participativa
(CLP).

LUIS CARLOS HEINZE
PP

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
Prefeito de São
Borja
Deputado federal
pelo estado do Rio
Grande do Sul por
cinco mandatos
consecutivos

●
●

Atuação
●
●

2º vice-líder do
PP no Senado
2º vice-presidente
da Comissão de
Agricultura na
Câmara dos
Deputados

Bases Eleitorais
Porto Alegre
Canoas
Pelotas
Caxias Do Sul
Santa Maria

Heinze é engenheiro agrônomo e disputou suas primeiras
eleições no ano de 1992, elegendo-se prefeito de sua
cidade, São Borja. Entre os anos de 1988 e 2019, o
parlamentar disputou e venceu cinco eleições à Câmara
dos Deputados, tendo passado 20 anos na Casa antes de
disputar uma vaga no Senado Federal e eleger-se no
pleito de 2018.
Na Casa, o parlamentar é 2º vice-líder do PP e membro
titular da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (CCT) e da Comissão de Meio Ambiente
(CMA).

TEREZA CRISTINA
PP

Mato Grosso
Do Sul
Cargos Anteriores
Ministra da
Agricultura,
Pecuária e
Abastecimento
Secretária de
Desenvolvimento
Agrário, da
Produção, da
Indústria, do
Comércio e do
Turismo do estado
do Mato Grosso do
Sul
Deputada federal
pelo estado do
Mato Grosso do
Sul

●

●

●

Atuação
●

●

Líder e vice-líder
de partidos na
Câmara
Membro titular da
Comissão de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e
Desenvolvimento
Rural (CAPADR)

Bases Eleitorais
Paraíso das Águas
São Gabriel do Oeste
Santa Rita do Pardo
Alcinópolis
Jateí

Tereza tem formação em engenharia agronômica e foi
Secretária de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da
Indústria, do Comércio e do Turismo do estado do Mato
Grosso do Sul durante a gestão de André Puccinelli. Além
disso, a parlamentar foi eleita deputada federal pelo
estado do Mato Grosso do Sul nas eleições de 2014 e
reeleita no pleito de 2018. Enquanto no Congresso
Nacional, Tereza foi líder do PSB na Câmara, antes de
deixar o partido e se ﬁliar, para disputar as eleições de
2018, ao DEM. Foi vice-líder também deste partido após a
eleição do presidente Jair Bolsonaro. Durante o primeiro
mandato, foi vice-líder da maioria durante o governo do
presidente Michel Temer na Casa. No segundo mandato,
foi convidada pelo Planalto à cheﬁa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cargo que ocupou
durante todo o governo Bolsonaro até março de 2022,
quando desincompatibilizou-se para poder disputar a
vaga no Senado Federal.
Eleita para ocupar a cadeira previamente ocupada pela
senadora Simone Tebet, vice-governadora da gestão
Puccinelli que optou por lançar-se candidata pelo MDB à
presidência da república ao invés de disputar a reeleição
ao Senado no pleito de 2022, Tereza deve representar os
interesses do agronegócio na Casa: além de Ministra e
Secretária, a parlamentar também foi membro titular da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR) na câmara dos
deputados.

PODEMOS

EDUARDO GIRÃO
PODEMOS

Ceará

Cargos Anteriores
Presidente do
Fortaleza Esporte
Clube

●

Atuação
●

●

2º vice-líder do
PODEMOS no
Senado
Titular da Frente
Parlamentar pelo
Controle de
Armas, Munições,
pela Paz e pela
Vida
(FPCONTROLE),
opositor a
medidas de
ﬂexibilização e
facilitação de
acesso a armas
de fogo

Bases Eleitorais
Fortaleza
Caucaia
Maracanaú
Maranguape
Juazeiro do Norte

Girão é um empresário proveniente da capital cearense,
Fortaleza, onde construiu carreira nos setores da hotelaria
e da segurança privada. Em 2004, participou da fundação
da entidade Associação Estação da Luz, uma ONG de
cunho social que atua com produções audiovisuais.
Assumiu, em 2017, a presidência do Fortaleza Esporte
Clube e se candidatou pela primeira vez a um cargo
eletivo em 2018, disputando uma vaga no Senado e sendo
eleito.
O parlamentar é titular das Comissões de Assuntos Sociais
(CAS) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) e faz parte das Frentes Parlamentares pelo Controle
de Armas e Munições, pela Paz e pela Vida
(FPCONTROLE), em Apoio aos Investimentos Estrangeiros
para o Brasil (FPAIEB), pela Transparência dos Gastos
Públicos (FPTGP), entre outras.

FLÁVIO ARNS
PODEMOS

Paraná

Cargos Anteriores
Deputado Federal
pelo estado do
Paraná por três
mandatos
Secretário de
Educação do
estado do Paraná
Secretário de
Assuntos
Estratégicos do
estado do Paraná
Vice-governador
do estado do
Paraná

●

●

●

●

Atuação
●

●

Vice-líder do
Bloco Parlamentar
Juntos pelo Brasil
no Senado
relator da PEC
26/2020, que
instituiu o Fundo
Nacional de
Desenvolvimento
da Educação
Básica (FUNDEB)

Bases Eleitorais
Curitiba
Londrina
Maringá
Cascavel
Ponta Grossa

Arns possui formação em direito pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e em letras pela Pontifícia
Universidade Católica de Curitiba (PUCPR), além de duas
pós-graduações nesta área. Sua carreira na política teve
início nas eleições de 1990, quando disputou uma vaga
como deputado federal. Foi reeleito e reconduzido ao
cargo nas duas eleições subsequentes, tendo servido três
mandatos consecutivos na Câmara. Arns foi eleito senador
pelo PT em 2002. Disputou também pelo partido o
governo do estado do Paraná em 2006, mas não se
elegeu. No pleito seguinte, já havendo deixado o partido,
disputou novamente na condição de vice na chapa de
Beto Richa, que conquistou a cheﬁa do executivo estadual,
tornando Arns vice-governador e levando-o a deixar o
cargo de senador da República.
O parlamentar retornou ao Senado nas eleições de 2018
pela Rede Sustentabilidade, mas se afastou do partido
ingressando no Podemos em 2020. Foi o relator da PEC
26/2020, que instituiu o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) de forma
permanente e com mais recursos advindos da União.
Preside a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais
das Pessoas com Deﬁciência (CASSTPCD) e foi
vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE). É membro titular das comissões de Assuntos
Econômicos (CAE), de Assuntos Sociais (CAS), de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH).

JORGE KAJURU
PODEMOS

Goiás

Cargos Anteriores
Personalidade
midiática na área
dos esportes

●

Atuação
●

Pivô do suposto
vazamento
não-autorizado de
áudios de uma
conversa
telefônica entre o
parlamentar e o
Presidente da
República durante
a CPI da
Pandemia

Bases Eleitorais
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Anápolis
Rio Verde
Trindade

Kajuru atuou como correspondente esportivo, radialista e
apresentador de televisão antes de ingressar na política
goiana como vereador, na capital, tendo sido eleito para o
cargo nas eleições de 2016. Enquanto jornalista, foi um
crítico expressivo de diversas administrações, entre elas a
do ex-governador Marconi Perillo à frente do estado de
Goiás, a do ex-governador mineiro Aécio Neves e a do
presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
Ricardo Teixeira, a quem atribuiria uma demissão ao vivo
enquanto repórter da rede Bandeirantes. O parlamentar
contrapunha-se ativamente ao que alegava ser diversos
escândalos de corrupção e má-gestão.
Na Casa, o parlamentar é membro titular da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), bem como das
Frentes Parlamentares em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil (FPAIEB), pelo Controle de
Armas e Munições, pela Paz e pela Vida (FPCONTROLE),
em Defesa das Políticas Públicas de Juventude
(FPJOVEM), e Mista Antirracismo (FPMA). Kajuru
envolveu-se em um caso de grande atenção midiática,
quando divulgou áudios de conversa com o presidente da
República, ao expressar apoio a uma ampliação no escopo
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia
(CPIPANDEMIA) para investigar também as ações de
governadores e prefeitos. Nos áudios, o presidente
defendia a abertura de processos de impeachment contra
ministros do Supremo Tribunal Federal e sugeria a
possibilidade de agredir outro parlamentar, o também
senador e vice-presidente da Comissão, Randolfe
Rodrigues.

MARCOS DO VAL
PODEMOS

Espírito Santo

Cargos Anteriores
Diretor geral do
Departamento de
Trânsito do estado
do Espírito Santo
(Detran-ES)
Delegado de
Delitos do Trânsito
no estado do
Espírito Santo

●

●

Atuação
●

●

Relator da Lei de
Diretrizes
Orçamentárias(LD
O) para o ano de
2023
Membro titular da
Comissão de
Segurança
Pública (CSP)

Bases Eleitorais
Vila Velha
Serra
Vitória
Cariacica
Cachoeiro de Itapemirim

Marcos do Val é um ex-militar e empresário da área da
segurança privada. Sua empresa CATI oferece treinamento
tático avançado a agentes de forças policiais. As técnicas
têm fundamento na arte marcial do Aikidô, na qual do Val é
mestre de segundo grau. A justiﬁcativa para o
empreendimento, segundo o parlamentar, é uma
necessidade de mitigar os óbitos ocasionados por
abordagens mal-sucedidas por parte de agentes policiais
que não possuem o treinamento adequado. Marcos atuou
no treinamento de organizações internacionais, como a
polícia do município de Dallas, no estado estadunidense
do Texas, bem como do FBI, das forças de segurança do
Vaticano e das Carabineri da polícia de Roma. Sua primeira
incursão na política foi a candidatura bem-sucedida ao
Senado em 2018.
O parlamentar faz parte da base do governo Bolsonaro e é
o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o
ano de 2023. Atuou, como suplente aliado ao governo, na
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia
(CPIPANDEMIA). É membro titular das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), de
Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC), de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (CRE) e de Segurança Pública (CSP), bem
como do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP).

ORIOVISTO GUIMARÃES
PODEMOS

Paraná

Cargos Anteriores
Presidente do
Grupo Positivo
entre 1972 e 2012

●

Atuação
●

●

●

Vice-líder do
Podemos no
Senado
Assumiu a
relatoria da
receita no Projeto
de Lei
Orçamentária
Anual (LOA) para
2022
Vice-presidente
da Frente
Parlamentar pelo
Brasil Competitivo

Bases Eleitorais
Curitiba
Londrina
Maringá
Ponta Grossa
Cascavel

Oriovisto possui formação em ciências econômicas pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi militante do
movimento estudantil durante a ditadura militar,
chegando a ser preso no XXX Congresso da União
Nacional dos Estudantes de Ibiúna, em 1968. Empresário
da área da educação, Oriovisto fundou o cursinho
pré-vestibular Positivo, em Curitiba, que se transformou
no Sistema Positivo de Ensino, difundido por diversas
escolas da rede particular de ensino por todo o Brasil.
Amigo do colega de cada Álvaro Dias, o empresário foi
um dos maiores apoiadores de sua candidatura à
presidência em 2018, enquanto disputava ele próprio as
eleições para o Senado. O parlamentar é vice-líder do
Podemos e membro titular das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos
Econômicos (CAE) e Temporária para Reforma do Código
Comercial (Art. 374-RISF) - 2019 (CTRCC), bem como da
Frente Parlamentar para a Transparência dos Gastos
Públicos (FPTGP).

STYVENSON VALENTIM
PODEMOS

Rio Grande
Do Norte

Cargos Anteriores
Capitão da Polícia
Militar do estado
do Rio Grande do
Norte

●

Atuação
●

●

Terceiro vice-líder
do Podemos no
Senado
Autor do PL
3.113/2019, que
tornaria
obrigatória a
realização de
exame
toxicológico ao
cidadão
requerente de
posse ou porte de
armas de fogo

Bases Eleitorais
Natal
Mossoró
Parnamirim
São Gonçalo do Amarante
Caicó

Styvenson é graduado em direito pela Faculdade Estácio
do Rio Grande do Norte, além de ser capitão da Polícia
Militar do estado. Ganhou notoriedade ao comandar a
operação Lei Seca no estado, realizando diversas
apreensões veiculares e prisões, inclusive de pessoas
notáveis da política local.
O parlamentar foi autor do Projeto de Lei (PL) 3.113/2019,
que tornaria obrigatória a realização de exame
toxicológico ao cidadão requerente de posse ou porte de
armas de fogo. É membro das Comissões de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de
Educação, Cultura e Esporte (CE) e Temporária Externa
para acompanhar as ações de enfrentamento às
manchas de óleo no litoral brasileiro (CTEOLEO).
Também faz parte das Frentes Parlamentares para a
Transparência dos Gastos Públicos (FPTGP), dos
Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste
(FPSENN), em Defesa das Políticas Públicas de
Juventude (FPJOVEM) e por um Brasil sem Jogos de Azar
(FPBSJA).

PSDB

ALESSANDRO VIEIRA
PSDB

Sergipe

Cargos Anteriores
Delegado da
Polícia Civil do
estado de Sergipe

●

Atuação
●

●

Foi relator do
Projeto de Lei (PL)
3477/2020, que
visava garantir
acesso à internet
com ﬁns
educacionais para
professores e
estudantes da
educação básica
pública no Brasil
Disputou as
eleições ao
governo do
estado de
Sergipe nas
eleições de 2022

Bases Eleitorais
Aracaju
N. Sra do Socorro
São Cristóvão
Itabaiana
Lagarto

Vieira é delegado da polícia civil do estado de Sergipe,
órgão que comandou até sua exoneração, que Vieira
atribui a prisões de agentes políticos envolvidos em
escândalos de corrupção. Eleito para a atual legislatura,
nas eleições de 2018, pela Rede Sustentabilidade, o
parlamentar, antes mesmo de assumir o mandato, teve um
estranhamento com o partido devido à decisão do mesmo
em não apoiar Jair Bolsonaro, candidato que o
parlamentar preferiu apoiar e para quem declarou voto
nas eleições presidenciais do mesmo ano, motivo pelo
qual optou por mudar-se dois meses antes de assumir o
cargo para o atual Cidadania.
No Senado, o parlamentar é membro titular das
Comissões de Comissão de Segurança Pública (CSP), de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Assuntos
Sociais (CAS) e de Assuntos Econômicos (CAE),
participando também das Frentes Parlamentares para a
Transparência dos Gastos Públicos (FPTGP), dos
Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste
(FPSENN), pela Segurança de Crianças e Adolescentes no
Trânsito (FPSCAT), em Defesa das Políticas Públicas de
Juventude (FPJOVEM), e Mista Antirracismo (FPMA).

IZALCI LUCAS
PSDB

Distrito
Federal
Cargos Anteriores
Deputado distrital
pelo Distrito
Federal
Deputado federal
pelo Distrito
Federal por dois
mandatos

●

●

Atuação
●
●

●

●

Líder do PSDB no
Senado
Presidente da
Comissão Senado
do Futuro (CSF)
Coordenou a
Frente
Parlamentar Mista
de Ciência,
Tecnologia,
Pesquisa e
Inovação
(FPMCIENCIA)
Presidente da
Frente
Parlamentar em
Apoio aos
Investimentos
Estrangeiros para
o Brasil (FPAIEB)

Izalci tem formação em contabilidade. Filiou-se ao PSDB,
partido no qual permanece até os dias atuais, em 1998,
quando disputou as eleições para deputado distrital pelo
Distrito Federal, não tendo sido eleito. Em 2002, disputa
novamente o cargo e consegue se eleger. Assumiu a
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito
Federal durante a mesma legislatura. Em 2006, disputou
as eleições para a Câmara dos Deputados, mas não foi
eleito, tendo assumido como primeiro suplente em 2008.
Lucas venceu as eleições por mais 2 mandatos em 2010 e
2014 e teve atuação como membro titular da CPI da
Petrobrás. Ao ﬁnal deste último mandato, candidatou-se
ao Senado pelo Distrito Federal e foi eleito para a atual
legislatura.
Na Casa, o parlamentar ocupa a posição de líder de seu
partido, o PSDB, no Senado. Participou da elaboração do
Projeto de Emenda Constitucional 85, conhecida como
“PEC da inovação”, serviu a presidência da Comissão
responsável por aprovar o Marco Regulatório de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16) e da Comissão Mista
responsável pela ampliação do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que
amplia o oferecimento de bolsas de estudos e as
instituições ofertantes das mesmas.

MARA GABRILLI
PSDB

São Paulo

Cargos Anteriores
Deputada federal
pelo estado de
São Paulo por dois
mandatos
Vereadora do
município de São
Paulo
Secretária da
Pessoa com
Deﬁciência e
Mobilidade
Reduzida de São
Paulo

●

●

●

Atuação
●
●

Vice-líder do
PSDB no Senado
Candidatou-se à
Vice-Presidência
da República na
chapa da então
colega de Casa
Simone Tebet,
durante as
eleições de 2022

Bases Eleitorais
São Paulo
Santo André
Guarulhos
Campinas
São Bernardo do Campo

Gabrilli possui graduação em psicologia e Comunicação Social e é
uma das principais ativistas dos direitos da Pessoa Com Deﬁciência
país, tendo criado a pasta da Pessoa com Deﬁciência e Mobilidade
Reduzida na gestão José Serra. Assumiu o mandato de vereadora
em 2007 e foi reconduzida ao cargo em 2008. Em 2010,
candidatou-se à Câmara dos Deputados, conquistando dois
mandatos consecutivos. Em 2018, conquistou a vaga no Senado que
ocupa na atual legislatura e também a eleição para o Comitê sobre
os Direitos das Pessoas com Deﬁciência da ONU.
A parlamentar é vice-líder do PSDB no Senado e preside a
Subcomissão Permanente de Acompanhamento das Políticas
Públicas para as Pessoas com Doenças Raras (CASSPPDR). Além
disso, ela é membro titular das Comissões de Assuntos Sociais
(CAS), de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
(CTFC), assim como das Frentes Parlamentares para a Transparência
dos Gastos Públicos, pela Segurança de Crianças e Adolescentes no
Trânsito, Mista Antirracismo, em Defesa das Políticas Públicas de
Juventude, Controle de Armas e Munições, pela Paz e Pela Vida ,
por um Brasil sem Jogos de Azar e em Apoio aos Investimentos
Estrangeiros para o Brasil.

PLÍNIO VALÉRIO
PSDB

Amazonas

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Amazonas
Vereador de
Manaus

●

●

Bases Eleitorais
Manaus
Manacapuru
Itacoatiara
Iranduba
Parintins

Atuação
●

●

Membro titular da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)
Declara-se
favorável à
abertura de uma
“CPI da Lava
Toga”, que
investigaria
eventuais
excessos
cometidos pelos
ministros do
Supremo Tribunal
Federal (STF)

Plínio Valério tem formação em Jornalismo pela Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) e exerceu a proﬁssão de radialista.
Assumiu pela primeira vez cargo no poder público ao se tornar
vereador de Manaus entre 1999 e 2000, uma vez que não foi eleito
durante o pleito de 1996, mas era suplente. Plínio disputou as
eleições de 2010, pleiteando a vaga de deputado federal pelo
estado do Amazonas, mas mais uma vez não foi eleito e se tornou
suplente. Retornou, no pleito de 2012, à Câmara de Manaus após ser
eleito para o poder legislativo municipal, mas em meio ao mandato
foi convocado a assumir o cargo de deputado federal, no qual
permaneceu por oito meses. Foi reeleito vereador nas eleições de
2016 e permaneceu no cargo até ser eleito ao Senado para a
legislatura 2019-2027.
O parlamentar é titular nas comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de
Meio Ambiente (CMA) e Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO).

REPUBLICANOS

DAMARES ALVES
REPUBLICANOS

Distrito
Federal

Cargos Anteriores
Ministra da Mulher,
da Família e dos
Direitos Humanos
Secretária de
Esportes e Lazer
do Distrito Federal

●

●

Atuação
●

Proeminente
representante da
chamada “ala
ideológica” do
governo
Bolsonaro

Damares é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e possui
formação em Direito pelas Faculdades Integradas de São Carlos
(FADISC). Atuou como assessora parlamentar no Congresso
Nacional, por mais de vinte, antes de ocupar o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, no governo Bolsonaro.
Damares defende a tramitação prioritária do projeto do Estatuto do
Nascituro, que atribui personalidade jurídica ao feto e criminaliza o
aborto. O projeto também prevê a concessão de pensão alimentícia,
equivalente a um salário mínimo, ao "nascituro concebido em um ato
de violência sexual, até que complete dezoito anos".

HAMILTON MOURÃO
REPUBLICANOS

Rio Grande
do Sul

Cargos Anteriores
General do
exército
Vice-Presidente da
República

●
●

Bases Eleitorais
Erechim
Passo Fundo
Caxias do Sul
Sapiranga
Bento Gonçalves

Atuação
●

Atuou de forma
notável no
enfrentamento à
pandemia da
Covid-19 e na
questão
ambiental na
vice-presidência.

Mourão tem graduação em ciências militares pela Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN) e acumula também os títulos de Mestre
em Operações Militares e Doutor em Ciências Militares. Fez carreira
nas Forças Armadas durante 46 anos, chegando ao posto de
General e tendo ocupado as posições de Comandante Militar do Sul,
em Porto Alegre, e Secretário de Economia e Finanças, em Brasília.
À frente da vice-presidência, desde 2019, Mourão teve atuação
expressiva na área ambiental e durante a pandemia da Covid-19.

MECIAS DE JESUS
REPUBLICANOS

Roraima

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado de
Roraima por seis
mandatos
Vereador de São
João da Baliza
coordenador da
Superintendência
Regional 25 do
INCRA

●

●
●

Atuação
●

●

Líder do
Republicanos no
Senado
Presidiu a
Assembleia
Legislativa do
estado de
Roraima por
quatro biênios

Bases Eleitorais
Boa Vista
Rorainópolis
Caracaraí
Mucajaí
Alto Alegre

Mecias possui graduação em gestão ﬁnanceira. Foi coordenador da
Superintendência Regional 25 (SR-25) do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Foi eleito para uma posição
na Câmara dos Vereadores de São João da Baliza em 1992 mas
abandonou o mandato ao ser eleito, em 1994, para a Assembleia
Legislativa do estado. Foi então reconduzido ao cargo por mais
cinco mandatos, tendo presidido a Casa durante oito anos no total.
Elegeu-se ao Senado em 2018. Na Casa, o parlamentar foi relator do
parecer favorável ao Projeto de Lei (PLC) 64/2016, que garante apoio
técnico e ﬁnanceiro às iniciativas de regularização fundiária de
assentamentos urbanos. É membro titular das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), de Serviços de Infraestrutura (CI), de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Senado do Futuro
(CSF) e de Segurança Pública (CSP).

PDT

CID GOMES
PDT

Ceará

Cargos Anteriores
Governador do
Ceará por dois
mandatos
Ministro da
Educação
Prefeito de Sobral
por dois mandatos
Deputado estadual
pelo Ceará por
dois mandatos

●

●
●
●

Atuação
●
●

●

Líder do PDT no
Senado
Membro titular da
Comissão de
Educação, Cultura
e Esporte (CE)
Membro titular da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)

Bases Eleitorais
Fortaleza
Caucaia
Juazeiro do Norte
Sobral
Maracanaú

Cid Gomes graduou-se em engenharia civil na Universidade Federal
do Ceará (UFC) e participou do Centro Acadêmico enquanto
estudante. Durante o governo de Tasso Jereissati, com quem
compartilhava a legenda do PSDB à época, Cid Gomes foi eleito
deputado estadual pelo Ceará e tornou-se líder do PSDB na
Assembleia Legislativa. Foi reeleito deputado estadual em 1994 e
tornou-se, naquela legislatura, presidente da Assembleia. Em 1996,
venceu a eleição à prefeitura de Sobral, cargo ao qual foi reeleito
nas eleições seguintes, em 2000. À frente do executivo municipal,
sua administração foi responsável por uma reforma na área da
educação, o que levou o município ao topo dos rankings da
educação básica nacional. Governou o estado do Ceará entre 2006
e 2014. No ano seguinte, assumiu o Ministério da Educação (MEC),
mas pediu exoneração 77 dias após assumir o cargo.
Disputou as eleições de 2018 pleiteando a vaga de senador pelo
estado do Ceará, tendo sido eleito para a posição na legislatura
2019-2027. É membro titular das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), de Educação, Cultura e Esporte (CE), de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Assuntos Econômicos (CAE).

LEILA BARROS
PDT

Distrito
Federal

Cargos Anteriores
Secretária de
Esportes e Lazer
do Distrito Federal

●

Atuação
●
●

Vice-líder do PDT
no Senado
Presidente da
Subcomissão
Permanente
sobre Esporte,
Educação Física e
Formação de
Categorias de
Base (CEEEFB)

Leila defendeu a seleção feminina de Vôlei do Brasil durante treze
anos, entre 1990 e 2013, tendo conquistado duas medalhas de
bronze em olimpíadas. Após sua aposentadoria como atleta, Diniz
seguiu atuante no esporte, tendo participado de diversos projetos
sociais. Nas eleições de 2014, decidiu se candidatar à vaga de
deputada distrital pelo Distrito Federal, mas não foi eleita. Mesmo
assim, assumiu no ano seguinte a Secretaria de Esportes e Lazer do
Distrito Federal, permanecendo no cargo até lançar candidatura ao
Senado Federal em 2018, tendo sido eleita para a atual legislatura.
A parlamentar preside a Subcomissão Permanente sobre Esporte,
Educação Física e Formação de Categorias de Base (CEEEFB), braço
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).
É membro titular das Comissões de Assuntos Econômicos (CAS) e de
Educação, Cultura e Esporte (CE).

WEVERTON ROCHA
PDT

Maranhão

Cargos Anteriores
Deputado federal
pelo estado do
Maranhão por dois
mandatos

●

Bases Eleitorais
Sambaíba
Itaipava do Grajaú
Centro do Guilherme
Junco do Maranhão
Buriti Bravo

Atuação
●
●

●

Secretário-Geral
do PDT
Membro titular da
Comissão de
Constituição,
Justiça e
Cidadania (CCJ)
Membro titular da
Comissão de
Serviços de
Infraestrutura

Rocha possui formação em Administração pela Faculdade São Luís.
Foi presidente da União da Juventude Socialista do PDT e
Secretário de Esporte e Juventude do estado do Maranhão. Entre
2009 e 2011, atuou como assessor especial do Ministério do
Trabalho e Emprego, à época sob o comando do correligionário
Carlos Lupi. Assumiu a Secretaria-Geral do PDT em 2010 e lançou-se
candidato à Câmara, alcançando a suplência. Após as eleições
municipais de 2012, assumiu a titularidade do mandato. Reelegeu-se
no pleito de 2014 e, nas eleições seguintes, tornou-se senador pelo
estado, cargo que ocupará até 2027. Disputou as eleições ao estado
de 2022, mas não elegeu-se.
Desde que assumiu o mandato, em 2019, o parlamentar participou,
enquanto membro titular, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) e do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP).

PSC

CLEITINHO AZEVEDO
PSC

Minas Gerais

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado de
Minas Gerais
Vereador do
município de
Divinópolis

●

●

Atuação
●

Vice-presidente
da Comissão de
Defesa do
Consumidor e do
Contribuinte e da
Comissão de
Assuntos
Municipais e
Regionalização na
Assembleia
Legislativa do
estado de Minas
Gerais

Bases Eleitorais
Divinópolis
Carmo do Cajuru
Cláudio
Santo Antônio do Monte
Araújos
Belo Horizonte

Cleitinho é músico e comerciante de produtos alimentícios, natural
de Divinópolis. Elegeu-se vereador, no município, nas eleições
municipais de 2016, entretanto renunciou ao mandato, uma vez que
foi eleito deputado estadual no pleito de 2018. Após um mandato na
Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, disputou as
eleições ao Senado Federal e elegeu-se em 2022.
Na Assembleia Legislativa, último cargo que ocupou antes de
eleger-se senador, o parlamentar priorizou os temas da
problematização dos privilégios da classe política e dos direitos dos
animais, focando principalmente o problema do abandono. Foi
vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte e da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, tendo participado também, enquanto membro
efetivo, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

CIDADANIA

ELIZIANE GAMA
CIDADANIA

Maranhão

Cargos Anteriores
Deputada estadual
pelo estado do
Maranhão por dois
mandatos
Deputada federal
pelo estado do
Maranhão

●

●

Atuação
●

●

Líder do
Cidadania no
Senado
Relatora da
sabatina de
indicação do
Ministro André
Mendonça ao
Supremo Tribunal
Federal (STF)

Bases Eleitorais
São Luís
Imperatriz
São José de Ribamar
Caxias
Açailândia

Eliziane cursou jornalismo na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA). Deu início a sua carreira política já se elegendo deputada
estadual pelo estado do Maranhão em 2006 e sendo reeleita à
Assembleia Legislativa em 2010. Disputou a prefeitura da capital
maranhense, São Luís, em 2012, mas não obteve sucesso. Após dois
mandatos, foi eleita, em 2014, para representar o Maranhão na
Câmara dos Deputados. Elegeu-se, ao ﬁnal deste mandato, para
ocupar a posição de senadora na atual legislatura.
A parlamentar é líder no Senado de seu partido, o Cidadania. Foi
relatora da sabatina da indicação de André Mendonça ao Supremo
Tribunal Federal (STF). A parlamentar é membro titular das
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), Mista
Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CPCMS) e
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News (CPMI Fake News).

PSB

FLÁVIO DINO
PSB

Maranhão

Cargos Anteriores
Governador do
estado do
Maranhão por dois
mandatos
Presidente da
Embratur
Deputado federal
pelo estado do
Maranhão

●

●
●

Atuação
●

Cheﬁou a
expansão do
investimento na
rede pública de
ensino do estado
do Maranhão,
obtendo um
aumento superior
a 20% no
desempenho dos
estudantes de
nível médio.

Bases Eleitorais
Turiaçu
Pedro do Rosário
Belágua
Buriti Bravo
Parnarama

Dino possui formação e mestrado em direito pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). Foi docente e ocupou o cargo de juiz
federal. Na magistratura, presidiu a Associação Nacional de Juízes
Federais (Ajufe) e foi Secretário Geral do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Deixou a magistratura para ingressar na política, tornando-se
deputado federal pelo estado do Maranhão em 2006. Nas eleições
de 2010, disputou o governo do estado, mas foi derrotado por
Roseana Sarney, mas na eleição seguinte, foi eleito governador e
reeleito em 2018. À frente do estado, Dino fez investimentos
signiﬁcativos na área da educação, aumentando salários de
professores – os maiores entre qualquer rede estadual no país – e
inaugurando centros de ensino proﬁssionalizante e 51 escolas de
ensino integral.

REDE

RANDOLFE RODRIGUES
REDE

Amapá

Cargos Anteriores
Deputado estadual
pelo estado do
Amapá por dois
mandatos

●

Atuação
●
●
●

Líder da Oposição
no Senado
Líder da Rede no
Senado
Vice-presidente
da CPI da
Pandemia
(CPIPANDEMIA)

Bases Eleitorais
Macapá
Santana
Laranjal do Jari
Mazagão
Oiapoque

Randolfe tem formação em história pela Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP), Direito pela Estácio Macapá-Seama (SEAMA) e
mestrado em políticas públicas e sociedade pela Universidade
Estadual do Ceará (UECE). Atuou proﬁssionalmente como professor
de Direito Constitucional e iniciou sua carreira política elegendo-se
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à Assembleia Legislativa do
estado do Amapá, ocupando o cargo de deputado por dois
mandatos consecutivos. Desﬁliou-se do PT no ano de 2005,
ingressando no recém-fundado PSOL. Por este partido, elegeu-se o
senador mais jovem da legislatura 2010-2018. No pleito de 2014, foi
escolhido para disputar a Presidência da República por seu partido,
mas renunciou à indicação, sendo substituído por Luciana Genro.
Disputou e venceu a reeleição ao cargo no Senado em 2018.
O parlamentar atua como líder da oposição ao governo do
presidente Jair Bolsonaro e líder de seu partido, a Rede
Sustentabilidade, pelo qual é o único senador incumbente. Randolfe
foi o responsável por protocolar o pedido de investigação a respeito
dos gastos e omissões da administração Bolsonaro durante a
pandemia da Covid-19 e o pedido transformou-se na Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA).

PROS

ZENAIDE MAIA
PROS

Rio Grande
Do Norte
Cargos Anteriores
Deputada federal
pelo estado do Rio
Grande do Norte
Secretária de
Saúde do
município de São
Gonçalo Amarante
Primeira-dama do
município de São
Gonçalo Amarante

●

●

●

Atuação
●
●

●

Vice-líder do
PROS no Senado
Líder do Bloco
Parlamentar da
Resistência
Democrática
Relatora do
Projeto de Lei (PL)
2564/2020, que
institui piso
salarial dos
proﬁssionais da
Enfermagem.

Bases Eleitorais
Natal
Mossoró
São Gonçalo do Amarante
Parnamirim
Assú

Zenaide é médica, tendo assumido a Secretaria da Saúde do
município de São Gonçalo do Amarante por duas ocasiões. Foi
eleita deputada federal, tendo disputado, após o mandato, a vaga
que ocupa na atual legislatura.
A parlamentar é vice-líder do PROS no Senado e líder do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática. Foi relatora do Projeto de
Lei (PL) 2564/2020, que institui piso salarial dos proﬁssionais da
Enfermagem. Participa das Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e
de Educação, Cultura e Esporte (CE), além das Frentes
Parlamentares em Apoio aos Investimentos Estrangeiros para o
Brasil (FPAIEB), pelo Controle de Armas e Munições, pela Paz e Pela
Vida (FPCONTROLE), em Defesa das Políticas Públicas de
Juventude (FPJOVEM), Observatório da Pandemia Covid-19
(FPOPC), dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste
(FPSENN), de Recursos Naturais e Energia (FPRNE) e Mista
Antirracismo (FPMA).

