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Adolfo Brito iniciou a carreira O parlamentar tem mantido seu 

política em sua cidade natal, Sobradinho, foco de trabalho na luta por melhorias na 

onde foi eleito vereador em 1982, e, em infraestrutura do interior do Estado, como 

1989, prefeito. Conquistou uma vaga na acesso asfáltico, serviços médicos e 

Assembleia Legislativa pela primeira vez hospitalares, escolas, rede de esgotos e 

em 1994, sendo reeleito deputado estadual abastecimento de água, rede de telefonia 

em todos os pleitos seguintes. Também móvel e de dados. Brito já presidiu as 

atua como radialista, apresentando, todos Comissões de Ética Parlamentar, 

os sábados, programas nas rádios Gazeta Economia, Desenvolvimento Sustentável e 

FM, de Sobradinho, e Triângulo FM, de do Turismo.

Candelária. Tem 68 anos (30/05/1950). Presidiu ao longo de toda a 54ª 

Entre as atividades no Parlamento Legislatura (de 2015 a 2018) - a Comissão 

gaúcho, Brito trabalhou para que o de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, 

orçamento do Estado destinasse 10% para em cujo âmbito lançou o programa “Energia 

a área da saúde. Foi, ainda, autor da – A Qualidade que o Brasil Precisa”, que 

Proposta de Emenda Constitucional prevê a melhoria na distribuição de energia 

227/2013, conhecida como PEC das elétrica no meio rural. O programa foi 

Apaes, que garante recursos para encaminhado pela comissão aos governos 

mantenedoras de escolas de educação federal e estadual.

especial. Também se dedicou a garantir 

sustentabilidade ao meio rural, apoiando 

mecanismos de financiamento para as 

cadeias produtivas agrícolas.

Adolfo BRITO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o sétimo
mandato consecutivo,
obteve 44.966 votos em
288 municípios. Suas
maiores votações foram
na Região do Vale do Rio
Pardo e Central, com destaque
para Candelária (5.933 votos),
Agudo (4.134), Sobradinho
(3.457) e Arroio do Tigre (3.162).
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José Airton Ribeiro de Lima (PR) Em relação ao Rio Grande do Sul, 

é pastor da Igreja do Evangelho Lima acredita que é preciso dar um voto de 

Quadrangular, onde ocupa o posto de confiança ao governador Eduardo Leite. 

superintendente regional, o novo deputado “Estamos em conversação. Creio que ficar 

mora em Cachoeira do Sul há 18 anos. neutro ou ir para a oposição não ajudará o 

Com 60 anos (23/04/58), é natural de Estado a resolver suas dificuldades fiscais. 

Fortaleza, Ceará. Já foi vereador em Estamos dispostos a dar apoio para o que 

Itatinga, no interior de São Paulo. Em 2014, for bom para o povo gaúcho e o Rio Grande 

ainda pelo PTB, ficou como terceiro do Sul”, anuncia.

suplente à Câmara dos Deputados.

Apoiador do presidente Jair 

Bolsonaro, Lima acredita que a eleição do 

capitão abrirá um novo horizonte para o 

Brasil. Além de ver o “País passado a 

limpo”, com o combate à corrupção e uma 

administração transparente, ele espera que 

a economia volte a crescer e que o 

desemprego diminua.

Airton
LIMA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou seu primeiro
mandato de deputado
estadual com 25.679 votos
em 393 municípios. Seus
principais colégios eleitorais
foram Porto Alegre, onde obteve
1.482 votos, seguido de Uruguaiana,
com 1.234 votos, e Pelotas,
com 1.025 votos.
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Aloísio Talso Classmann, 62 anos Com atuação voltada às regiões da 

(nasceu em 4 de maio de 1956), é natural Grande Santa Rosa, Celeiro, Missões e 

de Campo Novo. Comerciante e agricultor, Planalto Médio, Classmann defende a 

Classmann foi vereador durante 12 anos e agricultura, comércio e indústria, buscando 

prefeito por um mandato em São Martinho. alternativas para o desenvolvimento do 

Dirigente partidário regional, liderou a agronegócio, geração de emprego e renda. 

bancada do PTB na Assembleia e também Também atua como interlocutor dos 

já respondeu pela Ouvidoria Parlamentar. municípios junto ao governo estadual, em 

ações voltadas à saúde e ação social. A meta do deputado, que é um dos 

líderes da sequência ininterrupta de É autor de leis como a que instituiu 

legislaturas no Parlamento gaúcho, está o Programa de Assistência à Melhor Idade 

direcionada para “a construção de um e a que determinou ao Detran que envie 

grande entendimento na Assembleia na com 30 dias de antecedência comunicação 

próxima legislatura”. Esse entendimento informando a data de vencimento da CNH 

“será necessário para um novo projeto do ao titular do documento. Também tem 

Rio Grande do Sul e isso passa, iniciativas em favor da suinocultura, como a 

obrigatoriamente, pelo Legislativo”. Assim, inclusão da carne suína na merenda 

a aposta de Classman para a 55ª escolar da rede estadual de ensino, e a 

Legislatura é o diálogo, “em alto nível para instituição da Semana Estadual da 

enfrentar a grave situação que se instalou Suinocultura e do Dia Estadual do 

no Estado”. Suinocultor.

Aloísio
CLASSMANN

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reelegeu-se pela sétima
vez com 37.920 votos.
Suas principais votações
foram em Três de Maio
(3.340), Horizontina (2.823),
Santa Rosa (2.706), Boa Vista
do Buricá (2.265), São Martinho
(1.744) e Três Passos (1.662).



7

Any Machado Ortiz, 35 anos m a n d a t o  d e i x e i  c l a r o s  m e u s  

(19/10/1983) é natural de Canoas, posicionamentos, discutindo e votando as 

advogada com graduação em Direito pela proposições em concordância com aquilo 

PUCRS e foi eleita vereadora de Porto no qual acredito. É essencial se ter o 

Alegre em 2012. Na Câmara da Capital, foi respaldo ao mandato dos que estão lá fora, 

líder da bancada do seu partido, segunda mostrando que se está no caminho certo”, 
secretária da Mesa Diretora, presidente da analisa.
Escola do Legislativo e vice-presidente da Em 2014 foi eleita para o primeiro 
Comissão de Defesa do Consumidor, mandato na Assembleia Legislativa, com 
Direitos Humanos e Segurança Urbana. 22.553 votos. É de sua autoria a lei que 

“É algo extremamente gratificante modifica as regras para concessão da 
e importante, dentro da vida pública, pensão a ex-governadores, limitando o 
receber este elevado número de votos, benefício aos quatro anos seguintes ao fim 
ainda mais no contexto de ser a mulher do mandato. É autora também do projeto 
mais votada e a parlamentar com a terceira que institui a Lei Geral de Defesa do 
maior votação para o Legislativo rio- Consumidor, que suplementa a legislação 
grandense”, comentou. Segundo ela, seu federal sobre o tema e o que estabelece 
trabalho foi sempre realizado com afinco e normas para a promoção da acessibilidade 
seriedade. “Desde o início do meu primeiro de pessoas com mobilidade reduzida.

Any
ORTIZ

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleita para seu segundo
mandato, conquistou 94.904
votos, sendo a mulher mais
votada desta Legislatura,
e a terceira mais votada
entre todos os deputados.
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O militar reformado Aparecido Pretende atuar em questões 

Macedo nasceu em 7 de fevereiro de 1959, ligadas à educação, com a instalação de 

em Cambará, no Paraná. Filho de colégios militares; o empreendedorismo, 

lavoureiros, é formado em Contabilidade e para estimular a geração de empregos; o 

Direito. Atuou como militar no Paraná, Rio turismo regional e a agricultura.

de Janeiro, Minas Gerais, Amazônia e Rio “Como sou de uma região 
Grande do Sul, nas funções de telegrafista predominantemente agrícola, estarei 
e administração. especialmente focado na defesa dos 

Foi condecorado com medalhas pequenos produtores rurais: agricultores, 

pelo Serviço Amazônico e com a medalha piscicultores, e produtores de leite, que 

do Pacificador. Trabalhou por mais de 30 vêm sofrendo com a importação de leite em 

anos como professor de pré-vestibular e pó de países do Mercosul." Capitão 

para concursos públicos civis e militares. Macedo destaca que também deverá agir 

Atualmente é presidente do Circulo de Pais na busca de recursos para as estradas. “A 

e Mestres do Colégio Militar Tiradentes da má conservação das estradas traz um 

cidade de Santo Ângelo. prejuízo enorme para os produtores rurais”.

Capitão
MACEDO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Obteve 17.592 votos. Suas
votações mais expressivas
ocorreram nos municípios
de Santo Ângelo (2.282),
Porto Alegre (1.896) e
São Luiz Gonzaga (887).
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O empresário do setor calçadista Para Dalciso, é preciso reduzir o 

Dalciso Eberhardt Oliveira, 44 anos tamanho da máquina pública e priorizar 

(07/01/1974), é natural de São Francisco áreas essenciais. Embora aceite a 

de Paula, assumiu pela primeira vez a prorrogação das atuais alíquotas de ICMS 

vereança em Igrejinha em 2000, repetindo por mais dois anos para manter as 

o feito em 2004 e 2008. Em três estruturas públicas em funcionamento, 

oportunidades, presidiu a Câmara de defende que, passado este período, os 

Ve r e a d o r e s  d a q u e l e  m u n i c í p i o .  percentuais originais sejam restabelecidos. 

Posteriormente, em 2012 e em 2016, “Não há como alavancar o crescimento 

elegeu-se vice-prefeito. econômico num ambiente em que 

prevalecem altas taxas de tributos. Rever a Dalciso Oliveira levanta a bandeira 
questão tributária é fundamental para a da valorização do Vale do Paranhana com 
retomada do desenvolvimento”, acredita.apoio à atividade econômica e turística da 

região. Uma das propostas que pretende Em relação ao futuro do RS, ele 

defender no Parlamento gaúcho é a do recomenda mais cautela. “Temos um 

incremento dos incentivos fiscais para que Estado ineficiente, que gasta muito para o 

o setor coureiro-calçadista gaúcho tamanho de sua receita. Temos que 

recupere posição de destaque no mercado. privatizar o que dá prejuízo ou não 

A retomada da geração de emprego e funciona, manter o que é essencial e adotar 

renda é outra proposta que figura entre as uma gestão enxuta, nos moldes do setor 

suas prioridades privado”, preconiza.

Dalciso
OLIVEIRA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou pela primeira
vez uma cadeira no
Parlamento gaúcho. A partir
de uma campanha realizada
especialmente no Vale
do Paranhana, ele obteve
26.765 votos.
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Dirceu Franciscon, 54 anos coordenou escritórios de captação de 

(nasceu em 22 de julho de 1964), é natural emendas parlamentares, método que 

de Arvorezinha. Foi secretário de Projetos facilitou aos prefeitos o acesso às 

Especiais, Captação e Inovação em emendas, evitando os deslocamentos até a 

Canoas e secretário da Fazenda e capital federal. Pelo vínculo político com o 

Administração de Nova Alvorada. Também deputado Luíz Carlos Busato, se tornou 

já foi vereador de Nova Alvorada. Tem conhecido como Dirceu do Busato.

formação técnica em Contabilidade, e é Dessa experiência, Franciscon vai 
especialista em Orçamento da União. priorizar a essência da atuação política, 

Filho de agricultores, até os 24 que é a atenção com as pessoas e suas 

anos esteve vinculado às atividades rurais. demandas. Ele está preparado para 

No final da década de 80, dedicou sua vida defender a segurança pública, mas estará 

profissional aos assuntos da administração atento a todas as áreas, em especial aos 

pública em Nova Alvorada, onde temas que tratam da desburocratização e 

desempenhou, durante 19 anos, funções modernização do Estado. O descrédito na 

como secretário de Administração e política, acredita, terá que ser vencido com 

Fazenda, e Tesoureiro. agilidade na solução dos problemas. “Esse 

é o papel do Executivo e também do De 2008 a 2016, assumiu a 
Legislativo”, diz, antecipando que deverá assessoria parlamentar do deputado Luiz 
votar os projetos de interesse da Carlos Busato (PTB) na Câmara dos 
população, evitando as disputas políticas. Deputados. Nesse período, criou e 

Dirceu
FRANCISCON

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito com 37.322 votos,
sua principal votação foi
em Canoas (3.958), seguido
de Serafina Corrêa (1.314),
Nova Alvorada (1.296),
e Passo Fundo (1.082).
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Nascido em Porto Alegre, em 14 Dr. Thiago afirmou que pretende 

de junho de 1972, Thiago Pereira Duarte, o dar continuidade, na Assembleia, ao seu 

Doutor Thiago, é formado em Medicina pela trabalho de atenção à saúde das 

UFRGS em 1997. Em 1999, ingressou por comunidades que mais precisam. “Como 

concurso público na prefeitura de Porto médico, com atuação junto àqueles grupos, 

Alegre, e em 2007 formou-se Bacharel em vejo da necessidade de mais e melhores 

Direito, pela PUC. políticas voltadas aos segmento. Procurei, 

na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Desde o início de 2005, após 
legislar e colocar em prática ações efetivas concurso público, é perito médico legista. 
para minimizar estas carências, mas ainda Também em 2005,  assumiu ,  na  
há muito a ser feito”. Para ele, a sociedade administração da Capital, a Gerência 
assumiu uma nova postura de cobrança em Distrital de Saúde da Restinga e Extremo 
relação à classe política.Sul de Porto Alegre, englobando a 

coordenação de dez Unidades de Saúde. “Os recados foram dados nesta 

Igualmente coordena o projeto de última eleição. E a Assembleia é um 

colocação dos implantes subcutâneos, exemplo, com mais de 50% em renovação. 

dentro da estratégia de planejamento Entendo que a sociedade deu um claro 

familiar. aviso, no sentido de exigir dos eleitos, no 

Legislativo e também no Executivo, Seu primeiro mandato como 
posicionamentos por medidas que vereador foi em 2008, reelegendo-se em 
correspondam aos seus anseios e 2012. Em 2013, foi presidente da Câmara 
necessidades. Quem não proceder assim, Municipal de Porto Alegre e, em 2016, foi 
perderá espaço”, observa.eleito para seu terceiro mandato.

Doutor
Thiago

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se com 27.907
votos, sendo 18.873
destes na Capital. Em
Viamão, recebeu 1.328
votos; outros 590 em
Alvorada; 320 em Gravataí
e 308 em Canoas.



12

Vinculado ao Movimento dos fundamental refletir sobre um novo modelo 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e agrícola. Temos que sair desta triste marca 

ao Movimento dos Pequenos Agricultores do Brasil ser o maior consumidor de veneno 

(MPA), João Edegar Pretto, 47 anos, foi do mundo. Minha luta é para que o 

eleito deputado estadual pela terceira vez agricultor permaneça no campo, com 

consecutiva. Natural de Miraguaí, onde renda, dignidade e produzindo em escala. 

nasceu em 17 de junho de 1971, tem Mas a permanência não pode significar a 

atuação na AL marcada pela defesa da morte precoce do agricultor em função de 

agricultura familiar e combate à violência um modelo que despeja no solo litros e 

contra a mulher. Integra o Comitê Brasileiro litros de veneno por ano”, ressalta.

Impu lsor  do  Mov imento  Mund ia l  Formado em Gestão Pública, 
ElesPorElas, da ONU Mulheres, e presidiu a ALRS em 2017, período em que 
coordena a Frente Parlamentar dos estimulou o debate de temas como a 
Homens pelo Fim da Violência contra as reforma da previdência e o protagonismo 
Mulheres. das mulheres nas organizações. Na 

É de sua autoria a lei que instituiu o próxima legislatura, pretende dar 

Sistema Unificado Estadual de Sanidade continuidade à luta contra a retirada de 

Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte e direitos dos trabalhadores do campo e da 

projetos que proíbem a comercialização do cidade, ao apoio à agricultura familiar, ao 

herbicida 2,4 – D e a pulverização de estímulo à alimentação saudável e ao 

agrotóxicos por meio de aeronaves. “É combate à violência de gênero.

Edegar PRETTO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Pela terceira vez o mais
votado da bancada do PT,
com 91.471 votos. O quarto
parlamentar mais votado
desta Legislatura teve suas
maiores votações em Porto
Alegre (5.959 votos), Viamão
(4.060), Canoas (2.348) e
Palmeira das Missões (2.241).
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Natural de Rio Pardo, Edson Foi líder da bancada emedebista e 

Meurer Brum, 52 anos (02/01/1966), possui atua em defesa do setor primário e ações 

formação em Market ing Pol í t ico,  que beneficiem os setores da indústria e 

começando a carreira polít ica no comércio e a melhoria de infraestrutura dos 

movimento estudantil. Ingressou pela municípios, considerando essenciais as 

primeira vez na AL  em 2005. conclusões de acessos asfálticos. 

Igualmente, trabalha em favor da inserção No governo de Germano Rigotto, 
dos jovens no mercado de trabalho e em presidiu a Fundação de Desenvolvimento e 
favor da terceira idade. De família de Recursos Humanos (FDRH). Em 2008, 
comerciantes, sempre votou contra o durante a administração Yeda Crusius, foi 
aumento dos impostos.líder do governo no Parlamento. Entre 2012 

e 2015, foi presidente estadual do MDB. Assegurou que prosseguirá no seu 

trabalho, "com coerência, votando a favor Assumiu a pres idência do 
do que seja bom para o Rio Grande, e Legislativo rio-grandense em 2015, 
defendendo alguns setores, como a cadeia pautando sua atuação pelo diálogo, 
produtiva da agricultura e pecuária, com transparência e gestão e resgatando o 
ênfase na fumicultura, suinocultura, leite, protagonismo do Parlamento com o Fórum 
frango e arroz, segmentos importantes dos Grandes Debates. Em 2018, integrou a 
para o desenvolvimento do interior". Mesa Diretora como 1º secretário.

Edson
BRUM

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Assumirá o quinto
mandato como deputado
estadual, com 43.836 votos.
Obteve 7.143 votos em Rio
Pardo, sua cidade natal; 2.602
em Santa Cruz do Sul; e 2.182
em Encantado.
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Eduardo Debacco Loureiro, 44 Em seu primeiro mandato, Loureiro 

anos (19/04/1974), é natural de Santo priorizou as regiões das Missões e 

Ângelo, formado e pós-graduado em Noroeste do RS, mantendo o trabalho de 

Administração de Empresas e Gestão seu pai, o ex-deputado e conselheiro do 

Estratégica. É professor universitário Tribunal de Contas do Estado, Adroaldo 

licenciado, empresário do ramo da Loureiro, falecido em 2016. Presidiu a 

Comunicação Social e produtor rural. Foi Comissão de Assuntos Municipais, foi líder 

duas vezes prefeito de Santo Ângelo. da Bancada do PDT (2015/2016) e relator 

das Comissões Especiais pela expansão “A reeleição é o reconhecimento do 
da aviação civil no interior e por um novo trabalho realizado para o desenvolvimento 
Pacto Federativo. regional a partir de lutas pela melhoria da 

infraestrutura das rodovias, expansão das É autor de 11 leis com foco no 

rotas de voos comerciais entre o interior e a desenvolvimento sociocultural, saúde 

capital e na atração de investimentos para pública e respeito às diferenças, como o 

gerar emprego e renda. De forma muito Programa Família Acolhedora, Orientação 

especial, lutamos para fortalecer os e Conscientização Sobre Síndrome de 

hospitais filantrópicos e do SUS”, afirma. Down e Programa de Orientação 

Ele deverá continuar as ações para zerar a Vocacional aos estudantes.

lista de municípios sem acesso asfáltico, 

por mais recursos aos municípios, revisão 

do Pacto Federativo e antecipa posição 

contra a prorrogação das alíquotas 

elevadas do ICMS. 

Eduardo
LOUREIRO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o segundo
mandato com 50.056 votos,
registrou a maior votação de
sua bancada. Sua maior votação
foi em Santo Ângelo (16.551 votos),
sua cidade natal. Também teve
expressiva votação em Espumoso
(2.914) e em Giruá (2.485).



15

Elizandro Silva de Freitas Sabino, Ex-secretário de Infraestrutura e 

41 anos (14/09/1977), foi eleito pelo Partido Mobilidade Urbana no governo Nelson 

Trabalhista Brasileiro com 36.033 votos Marchezan, Elizandro Sabino pretende 

para seu primeiro mandato como deputado. apresentar na Assembleia Legislativa “uma 

defesa intransigente dos direitos da criança É natural de São Gonçalo, no Rio 
e do adolescente”, ancorado em sua de Janeiro, de onde mudou-se para o Rio 
experiência como conselheiro tutelar de Grande do Sul com a família ainda criança. 
2001 a 2007, e no desempenho como Filho do pastor e ex-vereador Eliseu 
advogado também nessa área. “Me elegi Sabino, Elizandro é pastor evangélico, 
com esta bandeira”.advogado e mestre em Direito pela Unisc.

Iniciou sua trajetória como 

conselheiro tutelar de Porto Alegre, eleito 

por duas gestões. Foi coordenador-geral e 

corregedor dos conselhos tutelares e 

membro do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente 

(CMDCA). Aos 39 anos, foi eleito em 2016 

para o segundo mandato como vereador da 

Capital.

Elizandro
SABINO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito para seu primeiro
mandato como deputado,
conquistou 36.033 votos.
Sua maior votação foi em
Porto Alegre (9.395), onde
foi vereador por dois mandatos.
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Natural de Nova Petrópolis, Elton estaduais e marcar presença nas frentes 

Roberto Weber, 50 anos (07/06/1968), parlamentares de apoio ao cooperativismo, 

antes de eleger-se deputado estadual, erva-mate, fruticultura, vitivinicultura e 

presidiu, por sete anos, a Federação dos silvicultura. “Vamos continuar o trabalho 

Trabalhadores na Agricultura Familiar do que já estamos fazendo, focando nas 

Rio Grande do Sul (Fetag). Na AL, foi vice- demandas das comunidades, estimulando 

presidente da CPI das Empresas a agricultura familiar e priorizando saúde, 

Seguradoras Veiculares e da Comissão educação e segurança”, anuncia.

Especial do Novo Pacto Federativo. É autor Pretende ainda lutar pela definição 

da lei que criou a Região das Cervejarias de uma nova política para o salário mínimo 

Artesanais, projeto que envolve 22 regional e iniciar um trabalho de revisão da 

municípios. legislação referente à fiscalização das 

Weber se compromete a dar a g r o i n d ú s t r i a s  f a m i l i a r e s  e  a o  

continuidade, na 55ª Legislatura, à luta pela licenciamento ambiental. “Hoje, temos 

ampliação de políticas públicas de mais burocracia do que eficiência. 

desenvolvimento regional, apoio ao Precisamos atualizar a legislação para que 

empreendedorismo, diversificação de ela não inviabilize o acesso dos produtores 

renda e geração de empregos. Deverá ao mercado. Vamos focar mais nas boas 

atuar também como interlocutor dos práticas e na segurança alimentar e menos 

municípios na busca por melhor nos trâmites burocráticos e nas questões 

distribuição de recursos federais e cartoriais”, sintetiza.

Elton WEBER

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o seu
segundo mandato,
obteve 55.645 votos. É líder
cooperativista e defensor dos
assalariados urbanos e rurais,
Seus maiores colégios eleitorais
foram Nova Petrópolis (4.227),
Caxias do Sul (1.408) e Santa
Cruz do Sul (1.365).
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Eric Lins Grilo nasceu no Rio de Acredita que todos têm o dever de 

Janeiro em 26 de fevereiro de 1979. É oferecer soluções para os problemas do 

bacharel em Direito e procurador do estado, e não ficar apenas criticando. “A 

Estado, atuando em Uruguaiana desde crítica pela crítica não faz bem a ninguém”, 

2015. Antes, exerceu sua atividade nos sustenta.

municípios de Rio Grande e Livramento. Entre os principais temas que 

Ele filiou-se aos Democratas em deseja defender na Assembleia, ele 

2015 e em 2016 concorreu a uma vaga na destaca três: finanças, educação e 

Câmara Municipal de Uruguaiana, eficiência do serviço público. Eric afirma 

elegendo-se o vereador mais votado que é a favor do estado mínimo. Ele propõe 

naquele município, com 2.676 votos. a elaboração de políticas públicas que, de 

É de sua autoria o projeto que forma conjunta e sistemática, beneficiem a 

institui no sistema de ensino municipal as sociedade. “Mas que possam otimizar de 

diretrizes do “Programa Escola Sem forma sinérgica os pontos mais delicados 

Partido”, o primeiro projeto de lei da administração, como segurança, saúde 

apresentado na atual legislatura, e educação, e atingir grupos sociais 

protocolado no dia 2 de janeiro de 2017. A vulneráveis, que merecem mais atenção do 

matéria objetivou proibir a doutrinação Estado, em especial as pessoas mais 

político-partidária e religiosa nas escolas. pobres".

Eric
LINS

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito com 23.042 votos,
sua base eleitoral é em
Uruguaiana, onde obteve
a maioria dos votos
(16.515) e era vereador.
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Ernani Polo foi criado em Santo em Defesa dos Consumidores em Energia 

Augusto, mas nascido em Ijuí, tem 44 anos Elétrica e Telefonia e a Frente Parlamentar 

(26/02/1974). Além de ser agricultor, possui em Defesa das Pessoas com Deficiência.

formação como técnico em Contabilidade. Em 2014 foi eleito como o 10º 

Em 2012 concluiu o curso de Direito. deputado mais votado. No ano seguinte, 

Iniciou a carreira política em 2000, assumiu a Secretaria Estadual da 

como vereador mais votado em Santo Agricultura, Pecuária e Irrigação, onde 

Augusto. Em 2010 concorreu a deputado desenvolveu diversas ações em prol do 

estatual pelo Progressistas, ficando como desenvolvimento do setor primário gaúcho, 

primeiro suplente da bancada. Em como o Agro + RS, o “Conservar para 

novembro de 2011, com o falecimento do Produzir Melhor”, o Pró-Oliva, o Pró-Pecan, 

deputado Chicão Gorski, assumiu a o marco legal das florestas plantadas, a lei 

titularidade da cadeira. do leite, o licenciamento de silos e 

P r e s i d i u  a  C o m i s s ã o  d e  armazéns, simplificação das normas de 

Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, irrigação, extensão do prazo do exame do 

onde coordenou o projeto “Radiografia da mormo, entre outras. Em 2017 foi eleito 

Agropecuária Gaúcha”. Ernani Polo presidente do Conselho Nacional dos 

também presidiu a CPI da Telefonia, o que Secretários de Estado da Agricultura – 

resultou em um Termo de Cooperação CONSEAGRI e, em março de 2018, 

Técnica entre as operadoras e a Anatel. reassumiu o mandato de deputado 

Comandou, ainda, a Frente Parlamentar estadual.

Ernani POLO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o seu terceiro
mandato consecutivo,
obteve 67.248 votos. Suas
maiores votações foram nos
municípios de Santo Augusto
(3.037), Porto Alegre (1.670),
Santa Rosa (1.539) e Palmeira
das Missões (1.446).
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De tradicional família de políticos Igualmente se diz “municipalista 

do município de Rio Grande, onde nasceu por natureza” e, ao se referir sobre a 

em 26 de setembro de 1971, Fábio de dificuldade de liberação de recursos aos 

Oliveira Branco foi prefeito rio-grandino por municípios, defende a descentralização. 

duas vezes (2000-2004 e 2008-2012), após Entre outros tópicos, defende temas 

os mandatos do seu tio, Wilson Branco referentes a infraestrutura, saúde, geração 

(1996-2000), já falecido, e de seu primo de empregos e educação, a melhoria do 

Janir Branco (2004-2008). sistema de transporte regional e mais 

cursos técnicos para formação de pessoal Define-se como um homem de 
que deverá atuar na Metade Sul.muito trabalho: “Meu objetivo é ser 

deputado de toda a Região Sul”. Tem como Assumiu, em 2015, a Secretaria do 

bandeiras o fortalecimento da Metade Sul Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

do Estado e a defesa do Polo Naval Tecnologia no governo de José Ivo Sartori. 

gaúcho. Rio Grande e São José do Norte, No final de abril de 2017, assumiu a chefia 

como costuma dizer, “não são cidades da Casa Civil, pasta que exerce a 

separadas pelo mar, mas, sim, unidas pelo representação civil, o assessoramento e o 

mar”, ao destacar sua atuação em favor da apoio imediato ao governador e 

integração e do fortalecimento daquela responsável pela articulação da ação 

parte do RS. política dos órgãos do Executivo.

Fábio
BRANCO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi eleito para seu
segundo mandato como
deputado estadual com
41.468 votos. Suas votações
mais expressivas foram em
Rio Grande (25.177 votos),
Porto Alegre (1.804), São
José do Norte (1.578) e
Pelotas (1.372).



20

Fábio Maia Ostermann, 34 anos, incansável à corrupção e aos privilégios; a 

natural de Porto Alegre, onde nasceu em 30 segurança pública como prioridade, 

de agosto de 1984, é professor universitário garantindo a paz no campo e na cidade; 

e cientista político. Formado em Direito pela oposição a todo e qualquer aumento de 

UFRGS, é mestre em Ciências Sociais pela impostos; reforço às privatizações e PPPs 

PUCRS e também tem graduação em e atuação em favor da desburocratização e 
Liderança pela Georgetown University da simplificação tributária.
(EUA) e em Políticas Públicas. "O desafio de implementar as 

Ostermann é fundador do partido demandas que a sociedade nos apontou, 
Novo no RS e fundador e membro do através das eleições, não será só do partido 
Conselho do LIVRES, movimento político Novo. Há outros partidos na mesma esteira 
liberal do Brasil. Igualmente é fundador do de renovação”, afirmou.
Students for Liberty Brasil, organização Sobre a atuação da sigla na AL, 
estudantil não-esquerdista do Brasil. disse que entende a limitação de uma 

Na campanha eleitoral, por meio bancada de dois deputados num 
de suas redes sociais, afirmou que entre os Parlamento de 55 parlamentares. "Mas há 
valores que defende estão a liberdade, a muito espaço para trazer uma nova visão 
responsabilidade, a propriedade privada, o de ideias que o nosso Estado e a 
estado de di re i to,  a democracia Assembleia precisam, também em termos 
representativa, a livre iniciativa, a de práticas. Nós somos um partido que 
transparência e a eficiência no serviço desde o início da campanha, por exemplo, 
público. Entre os compromissos assumidos estabeleceu uma limitação na formação 
como candidato estão o combate dos gabinetes", declarou.  

Fábio
OSTERMANN

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Obteve 48.897 votos,
elegendo-se para seu
primeiro mandato. Do
total de votos alcançados,
destacam-se os conquistados
em Porto Alegre (18.509)
Canoas (2.604) e Caxias
do Sul (2.100).
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Fernando Stefhan Marroni, 62 prefeito de Pelotas, Nas eleições de 2006, 

anos (31/07/1956), elegeu-se a partir de ficou na primeira suplência do PT na 

uma plataforma que agrega demandas Câmara Federal. No início de 2009, 

regionais, como a recuperação dos retornou ao Congresso Nacional. Em 2014 

investimentos e empregos no Polo Naval foi, novamente, eleito deputado federal. No 

de Rio Grande, e bandeiras gerais, como a entanto, por decisão do TSE de 2015, que 

manutenção de empresas públicas, alterou o quociente eleitoral, passou a ser o 

valorização dos salários dos servidores, primeiro suplente de seu partido.

retomada das obras de infraestrutura e a Marroni considera que o principal 
reabertura de canais de participação desafio do próximo período é a construção 
popular para a definição dos orçamentos de um projeto de desenvolvimento 
públicos. nacional. "Não há como superar a crise 

Engenheiro eletricista e servidor da s e m  u m  p r o j e t o  n a c i o n a l  d e  

Universidade Federal de Pelotas, iniciou desenvolvimento, que promova a geração 

sua trajetória política na Associação de de emprego e a distribuição de renda. E 

Funcionários da universidade, entidade isso só acontecerá a partir da indução do 

que comandou entre 1987 a 1991. Estado", acredita. O incentivo à agricultura 

familiar e o estímulo à instalação de Em 1989, presidiu a Federação 
parques eólicos, especialmente na Metade dos Trabalhadores das Universidades 
Sul do Estado, também estão entre as Brasileiras. Em 1998, foi eleito deputado 
prioridades de seu mandato.federal pelo PT e, entre 2001 e 2004, foi 

Fernando
MARRONI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Depois de ter sido prefeito
de Pelotas, onde nasceu, e
deputado federal, conquistou
pela primeira vez uma cadeira
na AL. O petista fez 30.704 votos.
Seus principais colégios eleitorais
foram Pelotas (19.987 votos)
e Taquari (1.893).
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Francis Somensi, 40 anos Também acumula outras ações 

(08/03/1978), natural de São Jorge sociais, relacionadas com o meio ambiente, 

d’Oeste, no Paraná. É farmacêutica saúde, combate às desigualdades e 

b i o q u í m i c a ,  p ó s - g r a d u a d a  e m  injustiças sociais através de projetos como 

Farmacologia Aplicada. Casada com o Querer Bem, Costurando Ações, Papel 

prefeito de Farroupilha, Claiton Gonçalves Solidário, Caravana da Cidadania, Roda de 

(PDT), desenvolveu o programa Farmácia Conversas, e Campanha do Agasalho.

Sol idária como primeira-dama do Agora em âmbito estadual, ela 
município. pretende ampliar a atuação da Farmácia 

Mora há 18 anos na região serrana, Solidária e seu comprometimento social e 

onde  desempenha  a  função  de  ambiental. Ela sonha em tornar o Rio 

farmacêutica em Farroupilha. A experiência Grande do Sul pioneiro em logística reversa 

adquirida na condução do projeto Solidare - de medicamentos.

Farmácia Solidária serviu como referência “As pessoas acreditaram, sou cara 
para as propostas da campanha eleitoral. O nova dentro da pol í t ica,  e  meu 
programa consiste na arrecadação de comprometimento é com as pessoas”, 
medicamentos não util izados pela afirma a deputada eleita, que além do 
comunidade e repassados àqueles que não projeto de sucesso em Farroupilha 
dispõem de recursos. Em três anos de pretende atuar também em áreas como 
atuação mais de 615 mil unidades de saúde e infraestrutura.
medicamentos foram disponibilizados, uma 

economia aos cofres públicos e à 

população de R$ 1,2 milhões.

Fran
SOMENSI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleita para o primeiro
mandato com 15.404 votos.
Alcançou a maioria dos
votos (10.800) em Farroupilha,
seguido de Caxias do Sul (1.200),
Bento Gonçalves (875) e outros
municípios da Serra gaúcha.
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Franciane Bayer Muller, 31 anos às pautas e bandeiras que já vêm sendo 

(9/10/87), conquistou seu primeiro tratadas pelo mandato da Liziane. Ao 

mandato de deputada estadual. Natural de mesmo tempo, vamos iniciar a discussão 

Santa Maria, é bacharel em Direito, casada, sobre as primeiras iniciativas legislativas 

mãe e cristã. Tem o compromisso de atuar que desencadearemos”, anuncia a 

alinhada aos princípios da fé, da família e parlamentar eleita.

da vida, e pretende dar continuidade ao Uma das propostas das irmã, que 

trabalho da irmã, a pastora e deputada não chegou a ser votada na atual 

estadual Liziane Bayer, eleita em 2018 para legislatura e que poderá ser recuperada por 

uma vaga na Câmara dos Deputados, e a Franciane, é o Projeto de Lei 323/2015, que 

quem considera uma referência de trata da legislação referente a pessoas com 

liderança feminina na sociedade e na deficiência.

política. Franciane demonstra otimismo em 

Além dos princípios cristãos e da relação ao cenário que se desenha no Rio 

família, Franciane defenderá pautas Grande do Sul e no Brasil com a eleição de 

referentes à saúde da mulher, trânsito Eduardo Leite e Jair Bolsonaro. “O Rio 

seguro, empreendedorismo, educação e Grande e o Brasil têm tudo para avançar. 

sustentabilidade. Ela defende uma política Além da eleição do novo governador e do 

a n t i c o r r u p ç ã o ,  v o l t a d a  p a r a  o  novo presidente, houve uma grande 

desenvolvimento e valorização do ser renovação na Assembleia Legislativa e na 

humano. “Ainda não construímos nenhum Câmara. Acredito que esta energia 

projeto específico. Vamos dar continuidade produzirá avanços lá e aqui”, aponta.

Franciane
BAYER

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleita para o seu primeiro
mandato com 40.317 votos,
obteve as maiores votações
em Porto Alegre (3.834 votos),
Caxias do Sul (1.812), São
Pedro do Sul (1.585)
e Pelotas (1.399). 

Foto: Elaine Martins



24

Frederico Cantori Antunes Naquela mesma Legislatura, ele 

nasceu em Porto Alegre em 25 de outubro presidiu a Comissão do Mercosul e 

de 1968. Engenheiro Agrônomo, formado Assuntos Internacionais, e lançou frentes 

pela PUC de Uruguaiana, iniciou sua parlamentares pró-Energia Eólica e em 

carreira política em 1992, como vereador defesa da Aviação Civil Regional.

em Uruguaiana. O parlamentar também defendeu a 

Elegeu-se para seu primeiro implementação dos freeshops em cidades 

mandato como deputado estadual em gêmeas de Fronteira, e é um representante 

1998. Foi secretário de Obras Públicas e das causas relacionadas ao setor primário, 

Saneamento 2003 a 2006, no governo de c o m é r c i o  e x t e r i o r  e  t r a n s p o r t e  

Germano Rigotto, quando conseguiu a internacional. Luta pela regularização do 

aprovação do projeto que regulamentou a pagamento de Precatórios e das 

Política Estadual de Saneamento. Neste Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e se 

mesmo período, ocupou a presidência do dedica à defesa das pequenas e 

Fórum Nacional dos Secretários Estaduais microempresas.

de Saneamento.

Em 2007, primeiro ano da 52ª 

Legislatura, foi presidente da Assembleia. 

Em 2015 e 2016, os dois primeiros anos da 

54ª Legislatura, ele foi líder de bancada do 

Partido Progressista.

Frederico
ANTUNES

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi eleito para seu sexto
mandato consecutivo com
33.691 votos. Suas maiores
votações foram na região da
Fronteira Oeste e em Porto
Alegre. Em Uruguaiana fez
10.226 votos; em Itaqui, 3.447;
e no Alegrete, 2.640.
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Médico veterinário, com atuação Segundo o parlamentar, no seu 

no Litoral Norte, Gabriel Vieira de Souza primeiro mandato houve a necessidade de 

nasceu em Tramandaí, em 2 de janeiro de uma atuação muito forte em defesa das 

1984. Nas eleições de 2018, recebeu propostas do governo Sartori, já que atuou 

52.953 votos, para um segundo mandato na função de líder do governo. "Isso fez 

na Assembleia gaúcha, sendo o mais com que houvesse imenso envolvimento 

votado do Movimento Democrático em determinadas questões. Entendo que 

Brasileiro (MDB) e o 12º parlamentar com isso me proporcionou um maior preparo 

maior votação geral para a 55ª Legislatura. para fiscalizar o novo governo no 

cumprimento das suas promessas de Como deputado estadual, Gabriel 
campanha e, ao mesmo tempo, não apresentou projetos ligados à proteção 
impedir que a nova administração execute animal, à educação, à segurança e ao bem-
as mudanças necessárias e com as quais estar dos cidadãos. Esteve à frente da 
concordamos”, apontou.Comissão de Constituição e Justiça da AL 

e, desde fevereiro de 2016, é líder do 

governo na Casa, sendo um dos deputados 

mais jovens até hoje a assumir o cargo. 

Defende a redução do tamanho do Estado, 

entendendo que o caminho é a construção 

de um "Estado necessário”, priorizando 

segurança, saúde e infraestrutura, em 

detrimento de outros não essenciais. 

Gabriel SOUZA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Suas maiores votações
concentraram-se no Litoral
Norte. Em Tramandaí, onde
nasceu, recebeu 6.091 votos;
em Osório, 4.110 votos e, em
Imbé, 1.821 votos. Na Capital,
recebeu 2.373 votos.
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Gerson Burmann defende o setor Com 56 anos (08/10/1962), é 

primário, o desenvolvimento regional com formado em Engenharia Civil pela UFSM. 

geração de emprego e renda, e ações em Ex-secretário de Obras, Saneamento e 

áreas como segurança, saúde e cultura. Habitação no governo de José Ivo Sartori. É 

herdeiro político de família trabalhista de Ao longo dos mandatos legislativos 
Ijuí, onde seu pai, Wanderley Burmann, foi desempenhou as funções de líder 
prefeito em dois mandatos e diversos partidário e líder de bancada, atuou em 
familiares ocuparam cargos eletivosdiversas comissões técnicas e presidiu a 

Frente Parlamentar em Defesa da Terceira 

Idade. Deste trabalho resultou a criação do 

Fundo Estadual do Idoso, e leis como a que 

reduz em 40% o valor da taxa de renovação 

da CNH para motoristas com mais de 65 

anos de idade. “O envelhecimento da 

população gaúcha torna obrigatória a 

construção de políticas públicas voltadas 

para as pessoas idosas”, destaca 

Burmann.

Gerson
BURMANN

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para seu quinto
mandato com 35.136 votos.
Obteve expressiva votação
em Ijuí (6.418), sua cidade natal,
e região. Alcançou boa votação
também em Arvorezinha
(1.135), no Vale do Taquari. 
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Nascido em 7 de janeiro de 1954, bandeiras, a atuação permanente para que 

Gilberto Capoani é advogado, formado pela o Estado possa retomar seu pleno 

Universidade de Passo Fundo. Iniciou sua desenvolvimento, com melhorias na 

carreira política aos 22 anos, ao vencer as infraestrutura de áreas importantes como 

eleições do seu município natal, Sertão, as da energia, das rodovias e das 

tornando-se o mais jovem prefeito do Rio comunicações.

Grande do Sul. Reelegeu-se pelo município A f i r m a  q u e  s e u  t r a b a l h o  
em mais duas oportunidades. permanece constante: "Independe de um 

Em seus mandatos na Assembleia novo mandato, ou um novo governo. Isso 

Legislativa, teve destacada atuação ao não deve interferir ou modificar a atuação 

presidir, em 2012, a Comissão Especial na Casa. Nos orgulha retornar ao 

criada para discutir a situação das áreas Parlamento, em um 4º mandato, 

indígenas e quilombolas do RS. representado basicamente o Alto Uruguai, 

a grande Erechim e a região de Passo Integrou a Frente Parlamentar em 
Fundo. O desafio é prosseguir num Defesa da Segurança Pública (2012) e 
trabalho de recuperação das finanças do ainda atuou nas CPIs do Detran e dos 
RS, na defesa, que sempre fiz, do Banrisul Adubos e Insumos Agrícolas. Na 54ª 
como banco público, bem como da Corsan, Legislatura presidiu a Comissão de 
e que possamos construir um Estado Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
melhor para todos", registraTecnologia. Entre suas principais 

Gilberto
CAPOANI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi eleito para seu quarto
mandato com 37.058
votos. Entre os municípios
onde recebeu maior votação
estão Passo Fundo (4.411 votos),
Erechim (2.865), Sertão (1.695),
Getúlio Vargas (1.152)
e Tapejara (1.071).
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O advogado Giuseppe Ricardo Como deputado estadual pretende 

Meneghetti Riesgo nasceu em Santa Maria focar nas soluções dos problemas do Rio 

em 10 de novembro de 1995 e é formado Grande do Sul, acabando com privilégios e 

pela Universidade Federal de Santa Maria gastos públicos excessivos, incentivando o 

(UFSM). empreendedorismo, a economia de 

mercado, a responsabilidade fiscal e a Atua em organizações voluntárias 
liberdade econômica e civil. Contrário à desde 2010. Durante sua vida acadêmica 
política de aumento de impostos, vai integrou o Diretório Acadêmico do Direito e 
t r aba lha r  pe lo  co r t e  de  gas tos  presidiu o Clube Farroupilha (associação 
desnecessários e para destravar o Estado, liberal sediada em Santa Maria, que tem 
desburocratizando-o para quem quer como propósito propagar os ideais da 
empreender. “Lutarei, ainda, pela liberdade por meio do desenvolvimento de 
privatização e pela adoção de parcerias lideranças, produção e difusão de 
público-privadas, gerando recursos para conhecimento) em 2016 e 2017. Foi 
que o Estado possa investir onde hoje não coordenador estadual e regional do 
tem condições”.Students For Liberty Brasil entre 2016 e 

2018. A SFLB é uma ONG que tem como 

missão educar, desenvolver e capacitar a 

próxima geração de líderes da liberdade. 

Trabalhou como diretor jurídico financeiro 

na empresa Cervejaria Boca do Monte. Em 

2017, filiou-se ao partido Novo.

Giuseppe
RIESGO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se para seu primeiro
mandato com 16.224 votos.
Suas maiores votações
aconteceram em Santa Maria
(7.763), Porto Alegre (886) e
São Borja (669). É o mais jovem
parlamentar desta Legislatura,
com apenas 23 anos.
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Advogado, natural de Santo Pretende trabalhar pela ampliação 

Ângelo, Jeferson Oliveira Fernandes, tem do Método APAC no RS, além de fomentar 

48 anos (18/10/1970). Conquistou seu o debate sobre a reforma da previdência e a 

terceiro mandato consecutivo. redução da maioridade penal, pautas que 

devem ser levadas ao Congresso pelo novo Na 54ª Legislatura, presidiu a 
presidente. “Não há como não federalizar o Comissão de Cidadania e Direitos 
debate, pois estas questões terão Humanos, onde pautou o debate sobre o 
incidência direta na população gaúcha, sistema prisional, a violação de direitos de 
com reflexos nas áreas social e da crianças, mulheres, idosos e o preconceito 
segurança”, argumenta.e as discriminações por gênero, raça e 

classe social. Atua também na promoção No cenário estadual, acredita que 

da agricultura familiar e na defesa do há ambiente para estabelecer um processo 

Método APAC (Associação de Proteção e de diálogo com o novo governador. “Vamos 

Assistência aos Condenados). manter nossa posição contra as 

privatizações, o desmonte da máquina Foi um crítico à política de 
pública e a desvalorização dos servidores, segurança implantada pelo governo Sartori 
mas há outras questões sobre as quais e um defensor do aumento dos efetivos das 
poderemos construir entendimentos para polícias gaúchas. É autor de proposta que 
tirar o Estado da situação caótica em que se proíbe a privatização do abastecimento de 
encontra”, anunciou.água e do serviço de esgotamento sanitário 

no RS. Também protocolou projeto que 

acaba com a aposentadoria especial dos 

deputados e a lei antinepotismo.

Jeferson
FERNANDES

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou o terceiro
mandato na AL com 49.809
votos. Suas maiores votações
foram em Santa Rosa (6.411),
Santo Cristo (2.774) e São Luiz
Gonzaga (2.605).
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Ju l iana  Br izo la ,  43  anos  Nos mandatos anteriores, ela 

(03/08/1975), é natural de Porto Alegre. aprovou a Emenda Constitucional nº 

Advogada com especialização em Ciências 62/2011, que obriga a implantação 

Criminais na PUCRS e mestranda em progressiva da Escola de Tempo Integral na 

Ciências Criminais, foi secretária municipal rede de ensino. Coordenou a Comissão 

da Juventude e vereadora na Capital. A Especial em Defesa da Escola de Tempo 
parlamentar pretende avançar na luta pela Integral, que resultou na Lei 14.461/2014, 
qualificação do ensino público gaúcho, sua tornando 50% da rede pública de ensino 
prioridade em todos os mandatos. funcionando em tempo integral. Também 

“A educação é o compromisso do aprovou a PEC que garante o Espanhol nas 
meu partido, foi a causa do meu avô, Leonel escolas e a lei que reestabelece as 
Brizola, que tornou os Centros Integrados fundações de pesquisa do Estado.
de Educação, os Cieps, a maior referência A defesa do patrimônio público e da 
nacional em educação inclusiva e de valorização dos professores estaduais 
qualidade. Defender a educação integral é continua na pauta de atuação de Juliana na 
um princípio dos meus mandatos”, antecipa 55ª Legislatura. Mas o propósito é fazer 
a parlamentar, que passou a infância e com que se cumpra a adoção da escola de 
juventude no Uruguai, durante o exílio do tempo integral em toda a rede pública. 
avô e só retornou ao Brasil em 1979, com a Outra área de atuação será a efetivação de 
reabertura democrática. políticas públicas para as mulheres.

Juliana
BRIZOLA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi reeleita para o terceiro
mandato com 43.822 votos.
Suas maiores votações foram
obtidas em Porto Alegre
(14.230 votos), Canoas (2.582),
Viamão (1.470), Carazinho
(1.348) e Santa Maria (1.272).
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Juliano Franczak, o Gaúcho da defender em projetos de lei e na tribuna, 

Geral, tem 37 anos (16/07/1981) e é natural voltados tanto para o esporte quanto para a 

de Novo Hamburgo. Pecuarista, sócio do agricultura familiar, uma vez que é produtor 

Grêmio e tradicionalista. na zona rural de Novo Hamburgo, onde 

reside. Também pretende resgatar o culto à A celebridade alcançada entre 
tradição gaúchatorcedores na Arena do Grêmio terá agora 

outro endereço para Juliano Franczak. Forjado nas jornadas esportivas e 

Popular pela presença nos jogos com sócio do Grêmio, ele pretende apresentar 

indumentária campeira, o jovem pecuarista projetos que criem oportunidades aos 

terá a tarefa de defender, durante a jovens das comunidades carentes. Isto 

semana, projetos esportivos como meio de porque o Gaúcho da Geral frequentou 

transformação social no Plenário 20 de escolinhas de base na infância e foi jogador 

Setembro e nas comissões técnicas da profissional por breve período, e sabe dos 

Assembleia Legislativa. Mas nas horas de benefícios que o esporte proporciona.

folga e finais de semana o deputado Ele reafirma o compromisso 
assegura que estará na Geral do Grêmio, anunciado na campanha, de “trabalhar com 
cumprindo o ritual que o tornou famoso. o pequeno agricultor, incentivando o jovem 

Pelos menos os últimos dois anos a ficar no meio rural, resgatar a cultura 

foram dedicados à conquista dos votos, gaúcha e fazer do esporte um meio de 

que Juliano atribui ao contato direto com os inclusão social”. Disse que “a prática 

eleitores em 270 municípios. Agora, ele esportiva muda a vida das pessoas e 

prepara os temas que deverá apresentar e promove a cidadania”.

Juliano
FRANCZAK
(O Gaúcho da Geral)

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito para seu primeiro
mandato, obteve 43.012
votos, com destaque para
Porto Alegre (4.938 votos), Região
Metropolitana: Novo Hamburgo
(1.761), São Leopoldo (1.210),
Canoas (1.758) e Gravataí (1.195);
e Caxias do Sul (1.550).
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Nascido em Guaporé, 59 anos Se rv ido r  púb l i co  es tadua l  

(11/06/1959), Juvir Costella conquistou o aposentado da extinta Caixa Estadual, 

quarto maior crescimento entre os 27 reside em Esteio, onde foi vereador por dois 

deputados reeleitos (um aumento superior mandatos.  Costel la t rabalhou na 

a dez mil votos no Estado). O índice registra Assembleia Legislativa e na Secretaria 

um acréscimo de 32,58% em relação à Estadual de Habitação, no governo de Yeda 
última eleição, quando obteve 31.729 votos Crusius. Em 2015, assumiu o comando da 
e ficou com a primeira suplência da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer do 
legenda. Assumiu a titularidade em julho de RS.
2016, em vaga aberta pela indicação de Segundo ele, seu trabalho é no 
Alexandre Postal para o Tribunal de Contas sentido de fortalecer áreas importantes da 
do Estado. economia gaúcha e em busca de 

“Estou muito feliz, pois somente 12 efetividade na criação de políticas públicas 
parlamentares reeleitos registraram que auxiliem o Estado a seguir no caminho 
crescimento e o nosso projeto esteve entre do desenvolvimento. Integrou a Mesa 
os aprovados pelos eleitores gaúchos. Diretora da AL em 2017, como 2º 
Tivemos uma votação expressiva. Com o secretário. É integrante do Diretório 
aval da população, partiremos para um Estadual do MDB gaúcho e do Conselho de 
novo mandato focados no fortalecimento Ética nacional do partido. É casado e pai de 
de áreas vitais do Estado”, sintetiza. dois filhos.

Juvir
COSTELLA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o segundo
mandato, conquistou 42.066
votos. Suas maiores votações
aconteceram em Sapucaia do Sul
(3.950), Esteio (3.156), Garibaldi
(2.040), Alvorada (1.624),
e Porto Alegre (1.579).
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Kelly Moraes, 56 anos (nasceu produtoras que dependem exclusivamente 

em 19 de janeiro de 1963), retorna à AL na do tabaco e serei a voz dessas famílias que 

quarta colocação em votos no grupo de geram milhares de empregos na indústria”.

mulheres que fizeram a maior votação em  É natural de São Leopoldo, mas 
2018. Ela coleciona a primazia feminina em construiu a trajetória política em Santa Cruz 
espaços, como a primeira mulher da do Sul. A atuação na Associação Feminina 
bancada do PTB na Câmara Federal, na de Amparo à Vida alavancou o perfil político 
Assembleia Legislativa e também na de Kelly Moraes na década de 90.
prefeitura de Santa Cruz do Sul. Foi secretária da Saúde e de 
 Com 30 anos de filiação partidária Desenvolvimento Social de Santa Cruz do 
ao PTB, Kelly é uma referência feminina no Sul, no período em que o ex-marido, Sérgio 
partido. “Somos a maioria da população e Moraes, foi prefeito. Da experiência 
minoria nos espaços de poder. Defendo resultou a eleição para a Câmara Federal, 
que as mulheres ocupem cada vez mais o onde atuou entre 2003 e 2007.
seu espaço”, afirma. Após, foi eleita para o primeiro 
 Pretende atuar em favor da cadeia mandato na AL, cumprindo dois anos, de 
produtiva do tabaco. “Governar Santa Cruz 2007 a 2009, porque renunciou para 
significa compreender as necessidades de assumir como prefeita de Santa Cruz do 
todo o Vale do Rio Pardo. Somos o Sul. Na eleição de 2016, conquistou o 
município polo de uma região que mandato na Câmara de Vereadores 
sobrevive economicamente da cadeia do daquele município, que também renunciará 
tabaco”, explica. “São inúmeras famílias para retornar ao Legislativo estadual.

Kelly
MORAES

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleita com 44.755 votos,
obteve maior votação em
Santa Cruz do Sul (18.651), sua
base eleitoral no Vale do Rio
Pardo, onde consolidou a maioria
da sua votação: Vera Cruz (4.233),
Rio Pardo (2.510), Candelária (2.047)
e Vale do Sol (1.562).
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Luciana Krebs Genro, 48 anos Luciana já anunciou que fará 

(17/01/1971), é natural de Santa Maria. A oposição ao governo de Eduardo Leite. 

advogada conquistou uma vaga no “Vamos atuar ao lado dos servidores 

Parlamento gaúcho pela primeira vez em públicos em defesa de seus direitos e do 

1994, aos 23 anos. Em 1998, reelegeu-se pagamento em dia de seus salários. Além 

com o dobro da votação. Em 2002, elegeu- disso, queremos promover um debate sério 
se para deputada federal. Nas três a respeito do orçamento do Estado para 
ocasiões, concorreu pelo PT, partido do mostrar que existem alternativas para dar 
qual se desvinculou em 2005. fôlego financeiro aos cofres públicos”. 

No mesmo ano, Luciana ajudou a Ela revelou ainda que seu mandato 
fundar o Partido Socialismo e Liberdade atuará em defesa da auditoria cidadã da 
(PSOL), sigla pela qual se reelegeu dívida do RS com a União e manterá a luta 
deputada federal. Além de ter disputado pela extinção do Tribunal de Justiça Militar. 
duas vezes a prefeitura de Porto Alegre, ela “Também estamos organizando grupos de 
representou o  PSOL na cor r ida  trabalho para debater e formular projetos a 
presidencial de 2014. Recebeu 1.612.186 favor das mulheres, da comunidade LGBT 
votos, ficando na quarta colocação. e da negritude”, finalizou.

Luciana
GENRO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Depois de 16 anos, volta
à AL para exercer seu terceiro
mandato como deputada
estadual, com 73.865 votos. Os
principais colégios eleitorais foram
Porto Alegre (30.560 votos),
Canoas (3.431) e Viamão (2.257).
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Luis Augusto Barcellos Lara, 50 “Me dediquei, no último mandato, a 

anos (19/10/1968), é natural de Bagé. Foi o estudar o orçamento. É preciso abrir a caixa 

deputado mais votado de sua bancada. preta dos incentivos fiscais”. Ele aponta 

Durante a última legislatura, Lara dedicou- que um terço da arrecadação fica 

se ao estudo detalhado das fragilidades do comprometida com incentivos fiscais, 

orçamento público que resultam na redução de alíquotas de ICMS ou juros 
escassez  de  recu rsos  e ,  como  subsidiados à empresas. “É o dinheiro que 
consequência, na pauperização dos falta para hospitais, segurança pública, 
serviços públicos, em especial na saúde, emprego”, ao mostrar que o Estado é o que 
segurança e geração de emprego. mais concede incentivos na Federação, 

Bacharel em direito, fez da supera 30% do orçamento.

Comissão de Finanças, Planejamento, A outra ponta do vazamento 

Fiscalização e Controle, que presidiu orçamentário está na sonegação fiscal, 

durante duas oportunidades nos últimos acredita Lara, preocupado com o desmonte 

quatro anos, uma trincheira para vasculhar dos mecanismos de fiscalização. “Então, 

os vazamentos que tornam o orçamento do abrir a caixa preta dos incentivos fiscais e 
Estado incapaz de ordenar as receitas e reforçar o combate à sonegação é o 
direcionar as despesas para o que é principal pilar para vencermos a crise do 
essencial. Estado”.

Luis Augusto
LARA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou o sexto mandato
consecutivo com 56.396 votos.
A maior votação foi na sua
base eleitoral, Bagé (20.836), e
em municípios como Dom Pedrito
(6.298) e Rosário do Sul (1.611).
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Lu i z  F e r n a n d o  M a i n a r d i   No início de seu primeiro mandato 

desenvolve um trabalho voltado à defesa como deputado estadual em 2011, assumiu 

da agropecuária e do serviço público. o comando da Secretaria da Agricultura, 

Comprometido com a luta contra as Pecuária e Agronegócio no governo de 

privatizações, o apoio aos hospitais Tarso Genro. Em 2015, voltou ao 

filantrópicos, a duplicação da BR 290 e a Parlamento gaúcho. São de sua autoria as 

preservação do Pampa e do rio Camaquã. le is  que garantem a prát ica da 

Natural  de Sobradinho, 58 anos amamentação em estabelecimentos 

(30/12/1960), iniciou a carreira política em públicos e privados, determinam que 

Bagé, onde foi vereador e prefeito por dois empresas que atuam no Rio Grande do Sul 

mandatos. emplaquem seus veículos no estado e 

instituem a Rota Turística da Ferradura dos Em 1994 elegeu-se deputado 
Vinhedos no interior do município de federal, sendo reeleito em 1998. Na 
Santana do Livramento. Também é o Câmara, votou contra a extinção do 
presidente de duas Frentes Parlamentares: m o n o p ó l i o  n o s  s e t o r e s  d e  
em Defesa da Universidade Federal do te lecomun icações ,  pe t ró leo ,  gás  
Pampa, lançada em 2016, e pela canalizado e navegação de cabotagem, 
duplicação da BR 290, lançada em 2017.opondo-se também à revisão do conceito 

de empresa nacional e à prorrogação do 

Fundo de Estabilização Fiscal (FEF).

Luiz Fernando
MAINARDI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou pela terceira vez
uma cadeira no Parlamento
gaúcho. Recebeu 41.450 votos,
em sua maioria de eleitores
radicados nos municípios da
Metade Sul do Estado. 
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Formado pela UFPel, o advogado Disse que trazia à Assembleia 

Luiz Henrique Viana foi vereador em Legislativa a experiência adquirida na 

Pelotas e é pós-graduando em Gestão Câmara de Vereadores de Pelotas, 

Pública. Viana foi líder do governo Eduardo classificando-a como satisfatória. “Fui líder 

Leite na Câmara pelotense, por quatro do governo por quatro anos, na 

anos (2013-2016). Foi também secretário administração do então prefeito, agora 

municipal da Qualidade Ambiental (2011- governador, Eduardo Leite, bem como 

2012) e integrou o Conselho Administrativo estive à frente da presidência da Câmara 

e Econômico da Arquidiocese de Pelotas numa gestão enxuta”, recordou. Na 

(2011-2014). Nasceu em 2 de junho de presidência do Legislativo Municipal, 

1961. economizou mais de R$ 7 milhões em um 

ano. “Entendo que se deve administrar o Para ele, a política deve ser 
máximo com o mínimo de recursos, que desenvolvida como a caridade, ou seja, 
são escassos”, reforçou.para o outro. “Dentro dos princípios que 

defendo, éticos, morais e religiosos, Em relação ao momento de 

entendo que é necessário fazer o máximo descrença na classe política, disse que 

possível para que se consiga levar às esta foi uma das situações que o fez 

pessoas o máximo de satisfação quanto às assumir uma candidatura ao Parlamento. 

suas necessidades, bem como facilitar as “É preciso mostrar à sociedade que 

coisas às pessoas da forma o mais correta existem, sim, políticos éticos, preocupados 

possível, tendo em vista as imensas com o social, e creio que um bom trabalho 

dificuldades da grande maioria da pode fazer com que volte a confiança na 

população”, acrescentou. classe política”, comentou.

Luiz Henrique
VIANA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se para seu
primeiro mandato como
deputado estadual com
25.629 votos, sendo 22.593
na sua cidade natal, Pelotas.
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Luiz Rogério Marenco Ferran, 54 Ele assume o primeiro mandato 

anos (22/12/1964) é natural de Porto entusiasmado com a ideia de construir 

Alegre. Cantor e compositor, iniciou a políticas públicas para a área cultural. “É a 

carreira profissional em 1988 participando nossa carência”, lamenta o dono de 

de festivais nativistas. invejável obra discográfica e participação 

em festivais nativistas e premiações O músico dá continuidade ao 
regionais que consolidaram sua carreira pioneirismo em sua vida, iniciado com a 
artística.atividade artística e, agora, com a política. 

“Este é um caminho novo que estou Luiz Marenco é um dos artistas 

entrando agora”, resume o cantor que, nativistas mais requisitados do Sul do 

durante três décadas, tem conquistado Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 

plateias e premiações em festivais Grosso do Sul, Goiás, Brasília e Tocantins. 

nativistas e regionais. O músico ganhou reconhecimento na 

Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele carrega Marenco conta que foi o primeiro 
forte influência de artistas como Jayme na família a assumir a vertente musical e 
Caetano Braun, Cenair Maicá, Noel cultural. “Sou pioneiro”, diz ele. Depois de 
Guarany e João de Almeida Neto, assim encantar multidões com suas canções de 
como o cantor e compositor uruguaio cunho regional e forte envolvimento latino-
Alfredo Zitarrosa.americano, vai repetir a inovação, agora 

desvendando  a veia política dos Marenco.

Luiz MARENCO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito para o primeiro
mandato com 24.607 votos.
Obteve as maiores votações
em Porto Alegre (1.979 votos)
e em Caxias do Sul (1.327).
O mandato foi conquistado
no segundo pleito disputado
pelo cantor nativista.



39

O advogado Mateus José de Primando pela transparência e 

Lima Wesp, 30 anos (23/07/1988), iniciou pelos bons resultados no serviço público, 

sua trajetória política em 2012, quando abriu mão da verba para celular e do 

concorreu a vereador, pelo PP, ficando de reajuste do subsídio de vereador. Seus 

fora da Câmara Municipal por apenas 20 posicionamentos a favor do bem comum, 

votos. No pleito seguinte, já no PSDB, foi o aliados à necessidade de renovação na 

mais votado da cidade. política, o credenciaram a concorrer ao 

cargo de deputado estadual. “O resultado Professor universitário, é formado 
das urnas demonstrou que a comunidade e m  D i r e i t o  p e l a  P U C - R S ,  c o m  
de Passo Fundo e região aprovaram nossa especialização, mestrado e doutorado em 
atuação como legislador”.Direito Público na UFRGS, onde também 

concluiu, em 2018, pós-doutorado em “Ao longo de minha vida sempre 

Filosofia do Direito. me fascinei pelos assuntos políticos, 

filosóficos e religiosos que afligem o Defensor do parlamentarismo, de 
homem e a sociedade em geral. Tenho uma verdadeira e profunda reforma das 
esperança e fé de que o homem possa, instituições e do voto distrital, destacou-se 
desde que saiba tolerar as divergências, na Câmara de Vereadores em razão da sua 
buscar formas mais organizadas de pautar postura combativa e a favor do bem 
o convívio humano, tornando nossa comum, tendo apresentado propostas 
sociedade mais harmoniosa e justa”, como a da retirada da ideologia de gênero 
acrescentou.do Plano Municipal de Educação e a 

modernização da legislação referente às 

Parcerias Público-Privadas no município.

Mateus WESP

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Do total de 28.173 votos
recebidos, 19.799 foram na
sua cidade natal, Passo
Fundo. O restante da sua
votação distribui-se em
municípios da grande Passo
Fundo e da região da Produção.



40

Neri de Andrade Pereira Júnior, cooperativas habitacionais para reduzir o 

Neri, o Carteiro, 40 anos (14/04/1978), é déficit de moradias na cidade.

natural de São Joaquim (SC). É Na eleição seguinte, alcançou a 
concursado na Empresa Brasileira de maior votação para a Câmara de 
Correios, licenciado da profissão para Vereadores de Caxias do Sul, desta vez 
cumprir o segundo mandato de vereador pelo SOLIDARIEDADE. Agora, será o 
em Caxias do Sul. Acadêmico de Direito, foi único representante do SOLIDARIEDADE 
eleito para o primeiro mandato na AL pelo na 55ª Legislatura.
SOLIDARIEDADE. Uma das características do jovem 

Neri veio para o RS aos 19 anos, político é a disposição para ajudar as 
para assumir o cargo de carteiro alcançado pessoas, capacidade que ganhou critérios 
através de concurso nos Correios. Lotado no desempenho dos dois mandatos no 
em Caxias do Sul, assumiu a função e legislativo caxiense. Cuida dos detalhes 
durante 15 anos desenvolveu trabalhos das demandas recebidas e faz os 
soc ia is  v incu lados  à  in fânc ia  e  e n c a m i n h a m e n t o s  q u e  r e c o l h e  
adolescência em vilas e bairros da cidade. diretamente nos bairros. Agora o desafio 
Esse desempenho resultou em convite do será projetar esse desempenho no plano 
DEM para disputar as eleições municipais estadual, focando as carências da região 
de 2012. Aceitou o desafio e, aos 34 anos serrana. Mas ele antecipa que não 
foi eleito para o primeiro mandato de abandonará o estilo de sucesso na Câmara 
vereador em Caxias do Sul. Apostou em de Vereadores, tanto que pretende instalar 
propostas para envolver os jovens em um gabinete de deputado na cidade, para 
projetos esportivos e na criação de agilizar o trabalho.

Neri,
o CARTEIRO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou 27.808 votos,
com majoritária concentração
em Caxias do Sul (23.959),
onde foi vereador por dois
mandatos. Também obteve
votação expressiva em
Bom Jesus (1.815).
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O ex-prefeito de São João da Paparico defende uma sociedade 

Urtiga, Ederi ldo Paparico Bacchi, fundada no bem-estar social, mais atenção 

conhecido como “o prefeito de um para os serviços básicos e prioridade para 

secretário só” fez uma gestão inovadora, saúde, educação e segurança. Na AL, 

obtendo destaque nacional. Foi o pretende lutar pelo fortalecimento das 

responsável pelo início das obras do agroindústrias familiares para aumentar a 

Parque Municipal e Portal das Águas e por renda das propriedades rurais e estancar o 

tornar o município uma referência no êxodo. Pretende também apoiar os 

atendimento em saúde. hospitais de média complexidade, como 

estratégia para garantir o atendimento mais Natural de Paim Filho, 48 anos 
próximo ao local de moradia dos pacientes (14/11/1970), é filho de pequenos 
e desafogar as unidades de alta agricultores, graduou-se em Licenciatura 
complexidade. Além disso, quer agregar Plena em História e atua como empresário. 
forças para reduzir a carga tributária no Rio Foi presidente da Associação Comercial de 
Grande do Sul. “Temos que construir um São João da Urtiga, presidente da 
termo de bom grado para reduzir nossa Associação dos Municípios do Nordeste 
carga tributária. Sem isso, considero muito Riograndense e vice-presidente da Famurs 
difícil que nosso Estado logre êxito”, empunhando a bandeira da distribuição 
sustenta.justa dos royalties do petróleo entre os 

municípios gaúchos. Atuou também no 

Movimento do Bolo, mobilização de 

prefeitos em defesa de um novo pacto 

federativo.

Paparico
BACCHI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Ex-prefeito de São João
da Urtiga, conquistou
seu primeiro mandato
de deputado estadual
com 27.483 votos. 
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Pedro Ozório Pereira, 65 anos Na atual legislatura, apresentou 

(31/08/1953), natural de Canguçu, é p r o p o s t a s  p a r a  a c a b a r  c o m  a  

médico clínico-geral formado pela a p o s e n t a d o r i a  e s p e c i a l  d e  e x -

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). governadores e suas viúvas e para vender 

o Palácio das Hortênsias, situado em Atua na defesa de demandas nas 
Canela. “Enquanto faltam recursos para áreas da saúde, da segurança pública, da 
áreas essências como a saúde e a educação, do setor primário e da 
educação, o Governo do Estado banca, infraestrutura. Destacou-se ao propor, 
com dinheiro público, milhares de imóveis ainda na legislatura anterior, Emenda 
sem uso que poderiam ser leiloados. Paga Constitucional separando o Corpo de 
a regalia dos ex-governadores e viúvas. B o m b e i r o s  d a  B r i g a d a  M i l i t a r ,  
Esse dinheiro faria a diferença e proporcionando, assim, autonomia 
beneficiaria a população” destaca. financeira e administrativa à corporação. 

Também é autor de propostas de A pauta voltada à saúde continuará 
emenda à Constituição para obrigar o sendo pr ior i tár ia no t rabalho do 
Tribunal de Contas do Estado a apresentar par lamentar  na  55ª  Leg is la tu ra ,  
anualmente sua execução orçamentária e principalmente com apoio aos hospitais. 
patrimonial à ALRS e para delegar "As instituições hospitalares, atualmente, 
atribuições suplementares às guardas são mantidos sobretudo com o aporte de 
municipais. verba dos municípios, uma vez que o 

Estado e a União não cumprem os mínimos 

constitucionais para o setor", observa. 

Pedro
PEREIRA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se para o quarto
mandato consecutivo com 
32.290 votos. As cidades em
que registrou maior votação
foram Canguçu (14.693),
Pelotas (4.344) e São Lourenço
do Sul (1.935 votos).
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Depois de 22 anos, o médico Pretende priorizar o debate sobre 

Gilberto José Spier Vargas, 60 anos os problemas estruturais do Estado, em 

(29/10/1958), retorna à Assembleia especial, a situação das finanças públicas. 

Legislativa. Ex-líder estudantil, iniciou sua “A maior ou menor possibilidade de termos 

trajetória política no final dos anos 1970 na políticas adequadas na educação, saúde, 

oposição à ditadura militar. É natural de segurança e infraestrutura dependem da 

Nova Petrópolis. Foi por duas vezes forma como este tema será encaminhado”, 

prefeito de Caxias do Sul. justifica.

Em 2006, Pepe Vargas conquistou Pepe Vargas acredita que os 

uma vaga na Câmara dos Deputados, governos de Eduardo Leite e Jair Bolsonaro 

obtendo a maior votação do PT naquela terão orientação econômica neoliberal e, 

eleição. Foi reconduzido ao cargo nos dois por isso, há motivos de preocupação em 

pleitos seguintes. Em 2012, se afastou do relação ao financiamento das políticas 

parlamento para assumir o Ministério do públicas. “Vamos contrapor a esta visão a 

Desenvolvimento Agrário. Em 2015, necessidade de políticas que gerem 

comandou a Secretaria de Relações crescimento, tanto para aumentar o 

Institucionais do Palácio do Planalto, antes emprego como para melhorar a receita, 

de liderar a Secretaria de Direitos Humanos opondo-nos à venda de empresas 

da Presidência da República. públicas”, promete.

Pepe VARGAS

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito com 38.798 votos, 
já tinha ocupado uma
cadeira no Parlamento
gaúcho entre 1995 e 1996,
ano em que assumiu seu
primeiro mandato como
prefeito de Caxias do Sul.
Foi ministro e deputado federal.
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Issur Israel Koch nasceu em Novo Em 2012, Issur iniciou sua carreira 

Hamburgo, no dia 15 de setembro de 1977. legislativa, elegendo-se vereador na sua 

Formado em Pedagogia, é professor de cidade natal pelo PP. Nas eleições de 2016, 

séries iniciais e ensino fundamental reelegeu-se com 6.857 votos. Atualmente, 

concursado da rede municipal de ensino do preside a Comissão de Educação, Cultura, 

município de Dois Irmãos desde 2009. É Desporto, Ciência e Tecnologia.

músico e também apresenta o programa Professor Issur tem na educação 
TV Games na TV Comunitária de Novo sua principal bandeira, mas também 
Hamburgo. Entre 2004 a 2008 trabalhou planeja atuar nas questões e demandas 
com projetos de música nas escolas da oriundas dos setores coureiro-calçadista e 
rede municipal de Novo Hamburgo, no rural. “Pretendo defender quem gera e 
Atelier Livre Municipal e atendendo núcleos produz renda e emprego em nosso estado, 
da Asema, associações de comunitárias e a acreditando que a educação é o grande 
Case (antiga FEBEM), com cursos de passo inicial para a construção da 
violão e musicalização para os detentos. sociedade”, afirma.

Professor
Issur KOCH

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Obteve 35.803 votos.
Destes, 25.731 votos
foram conquistados
em Novo Hamburgo
onde foi vereador
por dois mandatos.



45

Rodrigo Marini Maroni, 37 anos Sua principal plataforma é a defesa 

(21/07/1981), é natural de Porto Alegre dos direitos dos animais. Entre as 

onde iniciou na política estudantil. Nas proposições apresentadas por Maroni na 

eleições municipais de 2012 ficou na Câmara está a que institui o Código 

primeira suplência pelo PCdoB na câmara Municipal de Proteção aos Animais. Seu 

de vereadores da capital gaúcha. Em 2014, trabalho está focado no resgate de animais 

assumiu a titularidade da vaga. Dois anos domésticos e silvestres, principalmente nos 

depois, elegeu-se para o mesmo cargo casos  de  maus  t ra tos ,  zoo f i l i a ,  

eletivo pelo Partido da República, com a t rope lamentos  e  cães  e  ga tos  

11.770 votos. No ano seguinte, oficializou abandonados nas ruas.

sua saída do PR e a entrada no Podemos.

Rodrigo
MARONI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Do total de 26.449 votos,
10.144 votos foram
conquistados na capital gaúcha.
Nos municípios de Alvorada
(2.233), Viamão (2.093), Canoas 
(1.948), Sapucaia do Sul (1.550)
e Gravataí (1.067) também
alcançou votação significativa.

Foto:
Andielli Silveira/CMPA
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R u y  I r i g a r a y ,  3 6  a n o s  Entre os projetos que pretende 

(14/10/1982) é natural de Porto Alegre e apresentar, Irigaray destaca o cercamento 

formado em Direito. Trabalha como eletrônico do Estado. “Com o uso de novas 

empresário do setor de transportes para o tecnologias, podemos ter informações dos 

agronegócio. Ao longo dos anos 2000, municípios direcionadas para os órgão de 

organizou os movimentos Gaúchos de segurança pública. Se conseguirmos fazer 

Direita e o Armas SA, que luta pelo fim do o cercamento de 50% do Rio Grande do 

Estatuto do Desarmamento. Após breve Sul, da zona de fronteira até as principais 

passagem pelo PSB e Patriotas, filiou-se ao zonas de roubo de veículos e distribuição 

PSL. de drogas, por exemplo, teremos eficiência 

policial, coibindo o crime organizado, O deputado eleito aponta como 
prendendo seus cabeças”. Ele acredita que suas bandeiras o desenvolvimento 
se a proposta for aprovada, poderá resultar estadual, a segurança pública, escola sem 
em uma baixa de 70% nos índices de partido e a eficiência na gestão da saúde 
criminalidade.pública.

Ruy
IRIGARAY

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Com 102.117 votos, foi o
segundo deputado mais votado
desta Legislatura. Conquistou
eleitores em 494 dos 497
municípios gaúchos. Teve
expressiva votação nos maiores
colégios eleitorais do estado.
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Sebastião de Araújo Melo, 60 “Acredito que a omissão só serve 

anos (24/07/1958),  é natural  de para que os maus sigam ditando os rumos 

Piracanjuba, Goiás e formado em Direito. do país. Por isso, aceitei o desafio de ser 

deputado: para levar a minha experiência, a Tornou-se vereador  por to-
minha energia e os meus sonhos para alegrense, pela primeira vez, em 2000. Foi 
transformar a sociedade rio-grandense”, reeleito em 2004 e 2008. Presidiu a Câmara 
resumiu.Municipal durante os anos de 2008 e 2009. 

Recebeu título de Cidadão de Porto Alegre Graduado em Ciências Jurídicas e 

em 2016, por iniciativa da Câmara, quando Sociais pela Universidade do Vale do Rio 

já era vice-prefeito da cidade. dos Sinos, cursou Especialização em 

Gestão Pública pela Fundação Escola Melo foi escolhido pelo diretório do 
Superior do Ministério Público. Foi diretor MDB (então PMDB) para compôr chapa, 
da Caixa de Assistência dos Advogados do em aliança, como vice do candidato José 
Rio Grande do Sul, e Conselheiro da Fortunati, então no PDT, que concorria à 
Ordem dos Advogados do Brasil (seccional reeleição, em 2012, ao cargo de prefeito da 
RS), atuando como advogado por 12 anos.Capital. Com a vitória de Fortunati, ainda no 

primeiro turno, Melo foi empossado como 

seu vice em 1º de janeiro de 2013. Em 

2015, concorreu a prefeito de Porto Alegre, 

sendo vitorioso, no entanto, Nelson 

Marchezan (PSDB).

Sebastião
MELO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Ex-vice-prefeito de Porto
Alegre e vereador da cidade
por três mandatos, elegeu-se
para o primeiro mandato como
deputado estadual com 34.881
votos. Na Capital recebeu
27.788 votos.
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Sergio Peres Alos, 50 anos com a expressiva votação. Ele coloca a 

(02/07/1968), nascido em Caraá (então e x p e c t a t i v a  n o  c r e s c i m e n t o  d a  

pertencente a Santo Antônio da Patrulha), é arrecadação estadual, o que poderia 

pastor da Igreja Universal e vice-presidente assegurar o pagamento de salários em dia 

estadual do Partido Republicano Brasileiro ao funcionalismo e mais investimentos em 

(PRB). s a ú d e ,  e d u c a ç ã o ,  s e g u r a n ç a  e  

infraestrutura.Dedicado desde os 24 anos ao 

trabalho evangélico, assumiu o primeiro Outro assunto que atrai sua 

mandato na 51ª Legislatura da AL atenção é a regularização do bairro Granja 

(2003/2007). Iniciou o mandato filiado ao Esperança, em Cachoeirinha, tema que 

PSB, trocando de sigla ainda em 2003 para tem Comissão Especial buscando uma 

o PL. Dois anos depois, optou pelo PTB, solução. Ele também deverá avançar nas 

sigla na qual encerrou o mandato e não ações sociais que promove em favor da 

disputou a reeleição. Retornou ao família, defesa dos idosos e combate à 

P a r l a m e n t o  n a  5 4 ª  L e g i s l a t u r a  drogadição, e apoio à agricultura familiar.

(2015/2019), eleito para o segundo Mas Peres não esquece o recado 
mandato pela opção partidária assumida das urnas: “quem não tem trabalho sólido 
em 2009, o PRB. não consegue se reeleger”, o que obrigará 

Peres pretende continuar com a ações concretas da AL para auxiliar o novo 

rotina de trabalho do mandato atual, mas governo estadual, alertou.

entende que a responsabilidade aumentou 

Sergio PERES

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Reeleito para o terceiro
mandato com 72.167 votos,
alcançou a sétima posição
entre os mais votados para
esta Legislatura. Sua votação
principal aconteceu na Capital
e Região Metropolitana.
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Sérgio Bergonsi Turra, 47 anos que saiu do papel, une esforços entre 

(25/11/1971),  nasceu em Marau.   Polícia Civil, Brigada Militar, Vigilância 

Advogado graduado pela PUC/RS, tem Sanitária, Fiscalização Agropecuária, 

especialização em Direito da Economia e Fazenda Estadual e sindicatos rurais.

da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. É de sua autoria o projeto de lei que 

É filho do ex-ministro da Agricultura e cria o Museu do Agronegócio. A matéria, 
deputado emérito do Parlamento gaúcho sancionada pelo governador José Ivo 
Francisco Turra. Sartori em maio de 2018, transformando-se 

Líder part idário do Part ido na Lei 15.175, tem como objetivo preservar 
Progressista nos quatro anos da a história do setor primário gaúcho, 
legislatura, Sérgio Turra é autor da responsável por 46% do PIB do Rio Grande 
proposta de reforma do Código de Ética do Sul. O parque Estadual de Exposições 
Parlamentar da Assembleia. Vice- Assis Brasil, em Esteio, será a sede do 
presidente da Comissão de Agricultura, Museu. Também é de sua autoria o projeto 
Pecuária e Cooperativismo, foi relator da de lei que declara o Freio de Ouro, maior 
subcomissão do uso consciente e competição envolvendo o cavalo crioulo, 
estratégico da água. Idealizou e comanda a como de relevante interesse cultural do RS. 
Frente Parlamentar de Combate aos Defende a aplicação de um estado enxuto e 
Crimes Agropecuários, e foi ele quem eficiente, cuidando do que é essencial ao 
sugeriu ao Governo do Estado a criação de atendimento dos que mais precisam, como 
Delegacias de Polícia Especializadas em s a ú d e ,  s e g u r a n ç a ,  e d u c a ç ã o ,  
Crimes Rurais e de Abigeato. A proposta, infraestrutura e assistência social.

Sérgio
TURRA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se para seu
segundo mandato com
52.668 votos, conquistando
números expressivos em
Marau (7.531 votos), Porto
Alegre (1.961) e Passo
Fundo (1.579).
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N a s c i d a  e m  F r e d e r i c o  para a prevenção do câncer de mama, ao 

Westphalen, Silvana Maria Franciscato combate ao uso de drogas, pela 

Covatti tem 55 anos (08/12/1963) e em  permanência dos Hospitais de Pequeno 

2016 se tornou a primeira mulher a assumir Porte (HPPs) e reedição do plano de 

a presidência do parlamento rio-grandense renegociações dos débitos do Programa de 

em 183 anos de história. Como presidente, Crédito Educativo do Estado.

buscou levar a produção legislativa e a Entre os projetos apresentados 
atividade institucional do Parlamento ao destaca-se o PL 260/2015 que determina a 
encontro das comunidades. “Para que se divulgação dos direitos das pessoas com 
conheça bem um problema e se encontre neoplasia maligna (câncer) pelos órgãos 
sua respectiva solução, é preciso ir até públicos do Estado do Rio Grande do Sul. A 
onde ele está”, avalia. proposição transformou-se na Lei nº 

Ao longo de seus mandatos, 14.803, de 22 de dezembro de 2015.

Silvana consolidou sua atuação na defesa Silvana é professora primária e 
e no aperfeiçoamento das políticas acadêmica de direito. É casada com o ex-
públicas para as mulheres e para área deputado Vilson Covatti, com quem iniciou 
social, como a necessidade de ampliar e na carreira política, e tem três filhos: 
qualificar as ações voltadas ao idoso e Viviana, Luis Antônio e Francieli. Luis 
jovens. Atua na busca por mais recursos Antônio manteve a tradição familiar e 
para saúde e educação, apresentando reelegeu-se para seu segundo mandato 
propostas relacionadas a conscientização como deputado federal (PP/RS).

Silvana COVATTI

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleita para o quarto
mandato com 75.068
votos. É a quinta deputada
mais bem votada da Legislatura
e mantém pela terceira vez o
posto de deputada mais votada
de sua bancada.
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A feminista Sofia Cavedon é uma Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. 

militante da igualdade de gênero, Uma das construtoras do Projeto Escola 

especialmente na educação. Em 2011, Cidadã e defensora da escola sem 

presidiu o Legislativo de Porto Alegre e, por mordaça, foi secretária adjunta da 

várias ocasiões, a Comissão de Educação, Educação da Capital e titular da pasta de 

Cultura, Esporte e Juventude. Em julho de 2002 a 2003.

2018, assumiu a liderança da oposição, no Natural de Veranópolis, 55 anos 
momento em que a Câmara se transformou (02/08/1963), tem como plataforma o 
em foco das atenções da política de Porto fortalecimento da Educação e da Cultura, o 
Alegre por conta da votação do chamado empoderamento feminino, uma economia e 
“pacote de Marchezan”, que incluía ambiente sustentáveis e a alimentação 
aumento do IPTU e mudanças nas saudável.  Defende a inclusão, a 
carreiras dos servidores. É autora da lei que diversidade e a saúde pública. Posiciona-
instituiu a Procuradoria Especial da Mulher se contra as privatizações e em defesa das 
na Câmara de Vereadores da Capital. empresas e bancos públicos e das 

Sofia é professora dos anos iniciais fundações.

e de Educação Física na rede municipal de Ela acredita que a população fará o 
ensino. Foi dirigente da Associação dos verdadeiro debate sobre a situação do 
Trabalhadores e Trabalhadoras e do Estado e do País no período pós-eleitoral.

Sofia
CAVEDON

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleita com 32.969 votos
para o seu primeiro
mandato na Assembleia
Legislativa, sendo a maioria
deles (23.983) em Porto Alegre,
onde foi vereadora por cinco
legislaturas consecutivas. 
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O tenente-coronel Luciano  O mi l i ta r,  com cursos  de  

Lorenzini Zucco, 44 anos (09/03/1974), é especialização no exterior, participou das 

natural de Alegrete. Pretende se dedicar, forças de pacificação no Rio de Janeiro e 

em especial, a dois setores que classifica integrou a equipe de segurança da ex-

como merecedores da maior atenção: presidente Dilma Rousseff, em 2008. Na 

segurança e educação. Destaca, área do ensino, afirmou que trabalhará pela 

entretanto, que se sente preparado para viabilização da ampliação dos colégios 

atender a outras demandas da sociedade. militares, citando como exemplos o Colégio 

Militar e o Colégio Tiradentes. Formado em 1996, na Academia 

Militar das Agulhas Negras, tem pós-  Disse crer na educação como 

graduação e mestrado em segurança. "caminho para o resgate de conceitos e 

“Acredito que, com a expertise adquirida posturas morais, cívicas e de patriotismo”, 

nestes quase 30 anos de dedicação às reforçando a importância da disciplina. 

Forças Armadas, temos muito a colaborar Segundo Zucco, é preciso, entre outras 

nesta luta que é de todos, de toda a situações, recuperar o respeito aos 

sociedade, na diminuição dos acentuados professores e sua autoridade. “Por certo, 

índices de insegurança. Tenho, como estas pautas já demandarão muito trabalho 

propósito, como missão, prestar o serviço e dedicação”, observa.

de informação em segurança à sociedade. 

A angústia, a incerteza e o medo chegaram 

a índices alarmantes. Por certo, ações 

efetivas são necessárias para que a 

tranquilidade retorne”, pondera.

Tenente-coronel
ZUCCO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Eleito para o seu primeiro
mandato, recebeu 166.747
votos e tornou-se o deputado
mais votado da 55ª Legislatura.
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Tiago Chanan Simon, 49 anos Apresentou projetos na área do 

(30/10/1969), é natural de Porto Alegre.  combate à corrupção e à impunidade, como 

Advogado com especialização em Gestão o que deu origem à chamada Lei Estadual 

Empresarial, tem como bandeiras a Ant icor rupção,  e  que buscam a 

eficiência e melhorias na qualidade dos dinamização da economia, como a Lei das 

serviços públicos e o desenvolvimento com Micro e Pequenas Empresas, com a 
educação de qualidade e qualificação melhoria de competitividade das empresas 
profissional. Iniciou na carreira política gaúchas, incentivos ao empreendedorismo 
seguindo os passos do pai, o ex- e medidas de impacto positivo e social.
governador e ex-senador Pedro Simon. “Nosso desafio é colocar o Rio 

No seu primeiro mandato na Grande num patamar de crescimento 

Assembleia gaúcha presidiu as comissões econômico e, fundamentalmente, resolver 

de Educação e de Constituição e Justiça. a questão da dívida pública, que tem 

Ta m b é m  i n s t a l o u  a s  F r e n t e s  sufocado a capacidade de investimento do 

Parlamentares das Micro e Pequenas Estado”, defende.

Empresas e de Combate às Drogas. Foi 

relator da Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Empresas Seguradoras 

Veiculares e teve aprovado projeto que 

proíbe a venda de produtos industrializados 

e com alto teor de açúcar nas cantinas das 

escolas gaúchas, a chamada Lei do 

Lanche.

Tiago SIMON

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi reeleito para seu segundo
mandato com 45.792 votos.
Concentrou sua votação na
Capital, Região Metropolitana
e Serra.
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Reeleito pela terceira vez Regional de Santa Maria e para garantir 

deputado estadual, o ex-metalúrgico atendimento 100% SUS na instituição, 

Antônio Valdeci Oliveira de Oliveira, 61 coordenou a Comissão de Representação 

anos (07/09/1957), iniciou sua trajetória Externa com vista a analisar a situação que 

polít ica na década de 1980 nos envolve o surto de toxoplasmose naquele 

movimentos sindical e comunitário em município

Santa Maria, onde nasceu na localidade de “Nossa votação ampliou bastante 
São José da Porteirinha (atualmente em relação a eleição anterior e isso é fruto 
Dilermando de Aguiar). Em 1988, se elegeu de muita dedicação e de muito diálogo com 
vereador na cidade que governaria por dois diferentes setores da sociedade. O nosso 
mandatos consecutivos (2001/2004 e trabalho parlamentar é caracterizado pela 
2005/2008), sendo o primeiro prefeito simplicidade, pela ação coletiva e pela 
reeleito do município. presença nas comunidades do interior do 

Em 1994, concorreu a deputado Estado”, ressaltou.

federal e ficou na primeira suplência. Em Na 55ª Legislatura, pretende dar 
1997, assumiu a cadeira na Câmara continuidade à luta pela abertura integral do 
Federal, sendo reeleito em 1998. Em 2010, Hospital Regional de Santa Maria – 100% 
elegeu-se deputado estadual, reelegendo- SUS, mobilizar a comunidade para garantir 
se em 2014. a duplicação da RSC-287, entre Santa 

Na Assembleia Legislativa, foi líder Maria e Tabaí, e cobrar a ampliação do 

do governo Tarso e presidente da efetivo policial no interior, a retomada do 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Além Programa Policiamento Comunitário e o 

de ter atuado pela conclusão do Hospital pagamento em dia dos servidores públicos.

Valdeci OLIVEIRA

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

O deputado conquistou a
segunda maior votação da
bancada do Partido dos
Trabalhadores (PT) nas eleições
de 2018: 57.840 votos, obtidos,
principalmente, em Santa Maria
(34.800) e nas regiões
Central e Fronteira Oeste. 
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O advogado e empresário Vilmar vida partidária orgânica desde que se 

Lourenço é filho de pequenos agricultores,. estabeleceu no município, Lourenço 

Nasceu em 4 de dezembro de 1956, em concorreu somente em 2016 ao cargo de 

Santa Cecília (SC), mas foi criado na vice-prefeito de Sapucaia do Sul, ainda 

cidade de Mafra, no mesmo Estado. pelo PTB.

Estudou o ensino básico e fundamental em Candidato pelo PSL nas eleições 
colégio público. Nos anos de 1980 gerais de 2018, afirma que entre suas 
trabalhou na Eletrosul, onde auxiliou na principais bandeiras estão educação, 
criação da associação dos operadores de agricultura e geração de empregos. “A 
subestação elétrica e participou da educação merece atenção preponderante. 
Intersindical, com atuação nos estados do Precisamos renovar a estrutura do 
sul do país e no comando nacional da currículo escolar, preparando os jovens 
categoria. para uma nova realidade de mercado, 

Transferido para Sapucaia do Sul garantindo espaço e segurança no 

em 1988, ingressou na faculdade de Direito mercado de trabalho. De outra parte, 

da Unisinos, especializando-se em Direito devem ser preparados para a cidadania, 

Trabalhista e Previdenciário. A partir de não sendo transformados em robôs que 

1995 constituiu escritório de advocacia com facilmente são cooptados. A cidadania não 

sede em Sapucaia e atuação em mais de pode ser deixada num segundo plano”, 

14 municípios gaúchos. Apesar de atuar na sustenta. 

Vilmar
LOURENÇO

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Elegeu-se com 17.828 votos
pela legenda do PSL. Estes
votos foram conquistados,
em sua maioria, na região
da Grande Porto Alegre,
marcadamente em
Sapucaia do Sul (9.130).
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Nascido em Marau, 47 anos De acordo com o parlamentar, "os 

(13/02/1972), Vilmar Perin Zanchin é desafios são muitos, mas meu primeiro 

formado em Direito pela Universidade de compromisso é continuar representando a 

Passo Fundo (UPF). região que me elegeu, defendendo as 

bandeiras do primeiro mandato". Zanchin Iniciou na vida política como líder 
pretende manter sua atuação em defesa estudantil. Em Marau foi vereador, 
dos municípios, da necessidade de um presidente da Câmara Municipal, vice-
novo pacto federativo e do setor primário, prefeito e prefeito (2005-2008), tendo sido 
uma vez que a agricultura é a base reeleito em 2009. Entre 2009 e 2010, foi 
econômica de 80% dos municípios presidente da Associação dos Municípios 
gaúchos. "E na construção de um Estado da Encosta Superior do Nordeste 
mais eficiente e que consiga entregar (AMESNE). Presidiu a Federação das 
serviços à população. Para isso, Associações dos Municípios do RS 
precisamos resolver alguns problemas (Famurs), de junho de 2010 a junho de 
cruciais, como o enorme desiquilíbrio fiscal 2011. Entre 2012 e 2013 presidiu a 
do RS. Atuaremos, como sempre, calcados Associação dos Municípios do Planalto 
nos princípios e valores que nos nortearam (AMPLA).  Defende a cu l tura  da 
na vida pública até hoje", assegura.regionalização como forma de unir forças 

para resolver problemas comuns aos 

municípios.

Vilmar
ZANCHIN

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Foi reeleito para seu
segundo mandato com
37.161 votos. Recebeu
a maior parte dos seus
votos em Marau, sua
cidade natal (8.367).
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O engenheiro agrônomo José queijos artesanais no Rio Grande do Sul e 

Sidney Nunes Almeida,  54 anos do projeto que institui a Política Estadual de 

(19/11/1964), foi prefeito de São Lourenço Microgeração de Energia Elétrica. É 

do Sul, sua terra natal, por duas gestões também presidente da Frente Parlamentar 

(2005-2008 e 2009-2012). em Defesa do Banrisul Público.

Na Assembleia gaúcha, se O petista elegeu como principais 

destacou na defesa das empresas bandeiras o estímulo ao desenvolvimento 

públicas, apoio ao cooperativismo e à regional, o fortalecimento da agricultura 

pesca e incentivo ao desenvolvimento da familiar, a conclusão da duplicação da BR-

Metade Sul do Estado. Participou 116, a defesa das empresas públicas e dos 

ativamente do processo de construção do direitos dos trabalhadores.

Código da Pesca do Rio Grande do Sul, “Este mandato seguirá sendo de 
garantindo maior protagonismo dos todos! Vamos juntos, avançar o trabalho, de 
pescadores na discussão e implantação de forma concreta, verdadeira e de alma, 
medidas para o setor. sempre utilizado como instrumento para 

Ele é autor do projeto de lei que garantia dos direitos dos trabalhadores e 

obriga as empresas a fornecerem das trabalhadoras. A maior conquista 

gratuitamente equipamentos de proteção sempre será poder viver em um mundo 

individual para trabalhadores rurais democrático, solidário e feliz, com a 

vinculados ao Sistema Integrado de construção de novos conceitos de 

Produção Agroindustrial, do projeto que desenvo lv imento ,  f ra te rn idade  e  

trata da produção e comercialização de igualdade”, afirma.

Zé NUNES

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

Conquistou seu segundo
mandato consecutivo com
36.982 votos. Suas maiores
votações foram em São
Lourenço do Sul (11.242),
Camaquã (2.655), Canguçu
(2.498), Santa Vitória do
Palmar (2.426) e Jaguarão (2.314).
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Eleita para seu quarto mandato, estadual e, em 2010, reeleita. Liderou a 

Zilá Maria Breitenbach credita sua bancada do PSDB no Legislativo rio-

reeleição ao trabalho realizado. "Vejo a grandense, entre 2013 e 2014, tendo 

meu favor os projetos de lei aprovados e as ocupado anteriormente este mesmo posto 

propostas que defendo. Além disso, voto durante o governo de Yeda Crusius.

naquilo que é bom para o Estado, naquilo Na 54ª Legislatura, coordenou a 
que o Rio Grande precisa", avalia. Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas 

Na 55ª Legislatura pretende de Violência e lançou as frentes 

p rossegu i r  no  mesmo cam inho ,  parlamentares em Defesa da Pesquisa 

defendendo bandeiras como a ética no Agropecuária e de Apoio à Matriz Produtiva 

serviço público, a pesquisa agropecuária, a dos Biodigestores. É autora da Lei Ficha 

necessidade de biodigestores, a ampliação Limpa RS (Lei 14.869/2016), que proíbe 

e fortalecimento de modais de transporte, e que condenados por desvio de dinheiro 

a educação. "Este, para mim, é o quesito público assumam cargos efetivos, cargos 

essencial. Com uma melhor educação, de confiança (CCs) e exerçam função 

tudo melhora ao redor, como a saúde e, gratificada nos órgãos públicos do Estado. 

especialmente, a segurança", considera. Também é de sua autoria a lei que instituiu a 

Ouvidoria Especial das Crianças e Natural de Três de Maio, 78 anos 
Adolescentes (OECA) que fará parte do (19/11/1941), ela é professora e foi prefeita 
Sistema de Ouvidorias do Estado do Rio de Três Passos por dois mandatos (1996 e 
Grande do Sul.2000). Em 2006, foi eleita deputada 

Zilá
BREITENBACH

Perfil Parlamentar
55ª Legislatura

A parlamentar recebeu
24.115 votos. Sua maior
votação aconteceu em Três
Passos, onde já foi prefeita,
conquistando 3.128 votos.



 PRB 

Beth Colombo (1ª suplente) 
Jader (2° suplente) 

Solidariedade 

Marcelo Maranata (1° suplente) 
Bacana (2° suplente) 

NOVO 

Douglas Sandri (1° suplente) 
Fernanda Barth (2ª suplente) 

PSB

Beto Grill (1° suplente) 
Catarina Paladini (2° suplente) 
Fabiano Pereira (3° suplente) 
Vanderlan Vasconcelos (4° suplente) 

MDB  

Carlos Búrigo (1° suplente) 
Patricia Bazotti Alba (2ª suplente) 
Comandante Nádia (3ª suplente) 
Beto Fantinel  (4° suplente) 

PT

Stela Farias (1ª suplente) 
Nelson Spolaor (2° suplente) 
Nelsinho Metalúrgico (3° suplente) 
Tarcísio Zimmermann (4° suplente)  

Renova Rio Grande
(PV/PODEMOS/PPL/AVANTE) 

Lilico Mella - PODE (1° suplente) 
Sandy Pilau - PODE (2° suplente)  

Rio Grande Acima de Tudo (PSL/DEM)

Rodrigo Lorenzoni - DEM (1° suplente) 
Cláudio Conceição - DEM (2° suplente) 
Marcelo Buz - DEM (3° suplente) 
Sandrinho Seixas - DEM (4º suplente) 

Frente Trabalhista (PDT/PMB)

Airton Artus - PDT (1° suplente)  
Vinícius Ribeiro - PDT (2° suplente) 
Enio Bacci - PDT (3° suplente) 
Mauro Zacher - PDT (4° suplente) 

Trabalho e Progresso (PP/PTB) 

Regina Becker Fortunati - PTB (1ª suplente) 
Marcus Vinícius - PP (2° suplente) 
João Fischer - PP (3° suplente) 
Ruivo - PP (4° suplente) 

Juntos Pelo Rio Grande
(PPS/REDE/PSDB/PHS) 

Faisal Karam - PSDB (1° suplente) 
Adilson Troca - PSDB (2° suplente) 
Gilberto Cezar - PSDB (3° suplente) 
Geraldinho - PSDB (4° suplente)

Independência e Luta para mudar o
Rio Grande (PSOL/PCB) 

Pedro Ruas - PSOL (1° suplente) 
Jurandir Silva - PSOL (2° suplente) 

O Rio Grande no Caminho Certo
(PSD/PR/Patriota) 

Missionário Volnei - PR (1° suplente) 
Dimas Costa - PSD (2° suplente) 

Suplentes de Deputados Estaduais
Eleições 2018 - 55ª Legislatura 
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