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Adão PRETTO

Adão Pretto Filho foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa com a terceira maior 
votação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ele fez 66.457 votos em urnas de 466 municípios 

gaúchos. Sua maior votação, no entanto, ocorreu no município de Viamão, onde foi vereador de 2016 a 
2020 e concorreu a vice-prefeito na chapa capitaneada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) na 
última eleição municipal, conquistando a segunda colocação.

Filho do deputado estadual constituinte e detentor de cinco mandatos federais Adão Pretto, e irmão 
do deputado estadual Edegar Pretto, ambos dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST), ele sempre foi ligado às questões da agricultura familiar e camponesa e defesa dos movimentos 
sociais. Revela de maneira bem-humorada que seus primeiros contatos com a política foram no colo 
do pai, percorrendo assentamentos da reforma agrária e acampamentos nas beiras de estradas nos 
anos 1990. “Me criei fazendo política com meu pai. Viajar pelo Rio Grande afora com o velho era o jeito 
que havia de fi car um tempo com ele”, conta.

Até hoje a reforma agrária é uma de suas principais bandeiras de luta e deverá ser prioridade de seu 
mandato, assim como a agricultura familiar. Ele defende programas específi cos de apoio ao “segmento 
responsável por 70% do alimento que vai para a mesa dos brasileiros e que voltou a se endividar para 
poder produzir”. Além disso, deverá canalizar esforços para questões urbanas, como a mobilidade 
na Região Metropolitana de Porto Alegre, regularização fundiária e a escassez de oportunidades de 
emprego para a juventude. A igualdade de gênero e a violência contra a mulher serão outros temas que 
deverão integrar sua agenda política.

Adão Pretto Filho é natural de Viamão, tem 35 anos e é formado em Gestão Pública.

PERFIL PARL AMENTAR - 56ª LEGISL ATUR A
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Adolfo Brito foi reeleito para o 8º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa pelo Partido Progressista 
(PP) recebendo 28.115 votos. Suas maiores votações foram na Região do Vale do Rio Pardo e Central, com 

destaque para Arroio do Tigre (2.523), Sobradinho (2.496),  Candelária  (2.246), Agudo (1.549)  e Segredo (1.501).

Natural de Sobradinho (RS), nascido em 30 de maio de 1950, Brito iniciou a carreira política em sua cidade 
natal, ao se eleger vereador em 1982, e, em 1989, prefeito, permanecendo à frente da administração 
municipal durante seis anos. Conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa pela primeira vez em 
1994, sendo reeleito deputado estadual em todos os pleitos seguintes até a atualidade. 

Entre as atividades no Parlamento gaúcho, Brito trabalhou para que o orçamento do Estado destinasse 
10% para a área da saúde. Foi, ainda, autor da Proposta de Emenda Constitucional 227/2013, conhecida 
como PEC das Apaes, que garante recursos para mantenedoras de escolas de educação especial. 
Também se dedicou a garantir sustentabilidade ao meio rural, apoiando mecanismos de fi nanciamento 
para as cadeias produtivas agrícolas.
O parlamentar também tem mantido seu foco de trabalho na luta por melhorias na infraestrutura dos 
municípios do interior do Estado, como acesso asfáltico, serviços médicos e hospitalares, escolas, 
rede de esgotos e abastecimento de água, rede de telefonia móvel e de dados. 

Brito já presidiu as Comissões de Ética Parlamentar, Economia, Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo. Presidiu - ao longo da 54ª e 55ª Legislaturas (2015 a 2018; e 2019 a 2022 a ) - a Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, em cujo âmbito lançou o programa “Energia – A Qualidade que 
o Brasil Precisa”, que prevê a melhoria na distribuição de energia elétrica no meio rural. O programa foi 
encaminhado pela comissão aos governos federal e estadual.

Na atual legislatura, o deputado Progressista continuou se dedicando ao setor rural. Ele presidiu 
a Comissão de Agricultura Pecuária, Pesca e Cooperativismo durante todo o período. Através da 
Comissão, apresentou ao executivo estadual as bases para um plano de investimentos em irrigação, 
principal demanda do setor primário, atingido por secas e estiagens nos últimos anos. Brito intercedeu 
junto ao Governo do Estado e o governo federal por recursos para perfuração de poços artesianos e 
rede de água em mais de 200 municípios gaúchos, atingidos pelos efeitos de estiagem. Ele também 
mediou o envio de proposta legislativa do executivo estadual para apoiar o transporte escolar durante 
o período de pandemia.
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Adriana LARA

Adriana Vieira Lara conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo Partido Liberal (PL) 
ao obter 28.309 votos. Desta votação, mais da metade foi alcançada no município de Bagé 

(14.961). Nos outros municípios onde alcançou expressiva votação, destacam-se Dom Pedrito 
(943), Hulha Negra (727), Aceguá (406), Lavras do Sul (328), São Gabriel, Pelotas e Porto Alegre.

Nascida  em Bagé, na região da Campanha gaúcha, em 23 de novembro de 1968, Adriana Lara possui 
graduação em Pedagogia pela Universidade da Região da Campanha (2002), especialização em Gestão 
Escolar pela Universidade Castelo Branco (2008) e curso técnico-profi ssionalizante Normal pela 
Escola Estadual de Educação Básica Professor Justino Costa Quintana (1988).

A deputada eleita foi vereadora em sua terra natal em dois mandatos (2001/2004 - 2009/2012). Em 2010, 
presidiu a Câmara Municipal. Sua trajetória profi ssional inclui o comando das secretarias municipais 
de Educação e do Trabalho e Assistência Social. Atuando como funcionária pública municipal, ela 
foi diretora da Escola Dr. João Severiano da Fonseca (EMEF) e coordenadora do EJA local. Em Porto 
Alegre, nas secretarias de Habitação e Indústria e Comércio. Foi responsável pela implantação de três 
escolas cívico-militares em Bagé, que são referências para o Brasil.

Primeira mulher a se eleger para a Assembleia Legislativa representando a região da Campanha, 
Adriana Lara disse, em entrevista ao Jornal Minuano de Bagé, que pretende potencializar políticas 
públicas para as mulheres para promover a inclusão social e desenvolver educação de qualidade. 
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Aloísio CLASSMANN

Reeleito para seu 8º mandato na Assembleia Legislativa, Aloísio Talso Classmann 
(União) nasceu em 4 de maio de 1956, em Campo Novo. Comerciante e agricultor, 

ele obteve 29.671 votos, sendo as votações mais expressivas em Horizontina (2.723), 
Três de Maio (2.428), Pelotas (1.622), Santa Rosa (1.600) e Boa Vista do Buricá (1.460).

Anteriormente aos seus mandatos no Parlamento gaúcho, Classmann foi vereador durante 12 anos 
e prefeito por um mandato em São Martinho. Também foi dirigente partidário regional e liderou a 
bancada do PTB, partido do qual se desfi liou em março de 2022, durante a chamada janela partidária, 
indo para o União Brasil. Em mandatos anteriores na ALRS, ele respondeu pela Ouvidoria Parlamentar 
e, no atual mandato, instalou cinco frentes parlamentares, entre as quais a de apoio aos hospitais de 
pequeno porte, à suinocultura e à avicultura gaúchas.

Para a 56ª Legislatura, o deputado pretende seguir atuando na defesa dos pequenos hospitais e 
dos hospitais regionais. “Faz parte da minha trajetória também e seguirei atuando nas questões 
envolvendo o agronegócio, a produção de leite e de suíno, da soja e do trigo”, destacou.

PERFIL PARL AMENTAR - 56ª LEGISL ATUR A
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Reeleito com 49.771 votos, Beto Fantinel (MDB) obteve 6.958 votos em Santa Maria, 3.455 votos 
em Agudo e 2.653 em Restinga Seca. Agronegócio, educação, saúde e desenvolvimento regional 

pautam a atuação do deputado. 

“Sempre pautei meu trabalho pela seriedade e compromisso com a melhoria da vida das pessoas. 
Como fi lho de agricultor, tenho como uma das minhas principais bandeiras aqui no parlamento, o agro 
gaúcho, pauta que pretendo tratar com prioridade e atenção pelos próximos quatro anos. Na mesma 
linha, me sinto no dever de trabalhar pela educação gaúcha. Juntos, vamos melhorar os nossos 
índices e voltaremos a ser referência no país. Ainda, quero me dedicar à saúde”, declara o parlamentar. 
Segundo ele, a pandemia aumentou uma fi la que já era grande nesse setor e, por meio de políticas 
públicas de qualidade e efetivas, deve ser melhorado esse cenário. “Quero ser parceiro de quem, assim 
como eu, também quer que o Rio Grande fale mais alto”, complementa.

Beto Fantinel, cientista político e técnico agrícola, nasceu no dia 16/05/1987 e é natural de Dona 
Francisca. Em seu primeiro mandato no Parlamento gaúcho, presidiu a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. O deputado também instalou a Frente Parlamentar das 
Oliveiras.  Ele foi vereador, e entre os cargos que ocupou, estão o de assessor especial do governador 
Sartori e chefe da Assessoria Parlamentar no Ministério da Cidadania.
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Aestudante cotista do curso de Administração Pública e Social na UFRGS Bruna Liege da Silva 
Rodrigues foi eleita para o seu primeiro mandato de deputada estadual com 51.865 votos. Ela foi 

a quarta mais votada em Porto Alegre, cidade na qual exerce desde 2020 mandato de vereadora. Nas 
urnas da capital, somou 26.805 indicações.

Nascida e criada na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, é fi lha de uma gari e considera-se também “fi lha 
das políticas sociais”. Conduzida à Câmara de Vereadores com mais de cinco mil votos, integra a 
primeira bancada negra do Legislativo municipal, construindo seu mandato tendo como pilares a luta 
antirracista, os direitos das mulheres, a juventude e o movimento popular comunitário. É autora do 
projeto que institui a Política de Saúde Integral da População Negra de Porto Alegre, do Programa 
Municipal de Apoio Social e Psicológico de Crianças e Adolescentes que se Tornaram Órfãos devido 
à Perda de Mães ou Responsáveis Vítimas de Feminicídio e do requerimento para a criação da Frente 
Parlamentar em Defesa da População de Rua de Porto Alegre.

Bruna tem 35 anos e já presidiu a União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA) e a 
União da Juventude Socialista (UJS). Além disso, é presidente do PCdoB em Porto Alegre, sendo a 
primeira mulher negra a dirigir um partido político na cidade. Foi também assessora de Manuela D’ Àvila 
(PCdoB), quando ela exerceu mandato de deputada estadual.

Na Assembleia Legislativa, irá atuar como representante das mulheres e da periferia. “Vim para 
representar as trabalhadoras; a mulherada que tem vivido dias muitos difíceis, que se equilibra na 
pobreza e tem muito pouco para viver, mas tem vivido. Chego com esse sentimento de ser uma mulher 
negra, de periferia, que a sociedade insiste em deixar à margem, mas que luta e está aí”, anuncia.
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Capitão MARTIM

Eleito com 29.040 votos para a disputa estadual, com votação em 458 municípios 
gaúchos. As votações mais expressivas foram registradas em Viamão (5.388 votos), 

Porto Alegre (3.298 votos), Caxias do Sul (1.137 votos) e Pelotas (1.092 votos). Com 
domicílio eleitoral em Viamão, em 2020, disputou a prefeitura do município pelo PRTB.

Capitão Martim atua na defesa dos valores cristãos, do tradicionalismo, da educação e qualifi cação, 
e do armamentismo. Na Assembleia, tem o propósito de dar continuidade ao projeto de implantação 
das escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, iniciado na 55ª Legislatura pelo deputado Tenente-
coronel Zucco, eleito em 2018 pelo extinto PSL e agora no Republicanos, eleito deputado federal.

Ele se apresenta como um “cidadão de valores e princípios, e agora na Assembleia serei um deputado 
de posicionamento, que lute pelo certo, doa a quem doer, estou pronto para trabalhar, arregaçar as 
mangas e com muitos projetos em prol do povo gaúcho”.

Sobre as escolas cívico-militares, explicou que sua formação foi no Colégio Tiradentes da Brigada 
Militar, modelo que defi niu seu direcionamento. Inclusive antecipou novas escolas que poderão surgir 
no RS, como em Ijuí, onde já está em funcionamento esse modelo e outra está protocolada na SEDUC, 
para funcionar no bairro Alvorada, em parceria com a prefeitura. Na Região Noroeste do estado, 
informou que 16 escolas estão inscritas na SEDUC, pleiteando esse formato de ensino.

“Vou estar junto do povo, ouvindo as demandas e trabalhando em prol delas”, promete o deputado 
eleito, que deixa as Forças Armadas confi ante que “um bom político, um bom representante do povo 
tem que estar junto da população para melhor assisti-la”.

Martin Todesco Adreani, 37 anos (nasceu em 01/01/1987), natural de Porto Alegre. É membro das Forças 
Armadas. Em 2005, ingressou no Colégio Naval e foi graduado Ofi cial em 2011. É Administrador de 
Empresas e Pós-Graduado em Políticas e Gestão em Segurança Pública, e acadêmico de Direito. Na 
Marinha do Brasil, comandou a Equipe Alfa de Operações Especiais do Grupamento de Mergulhadores 
de Combate, e Paraquedista. Eleito para o primeiro mandato.

PERFIL PARL AMENTAR - 56ª LEGISL ATUR A
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Claudio TATSCH

Claudio Gilnei Tatsch foi eleito deputado estadual pelo Partido Liberal, 
conquistando 25.979 votos em 427 municípios. Destes, 9.266 em Cachoeira do Sul.

O deputado eleito, nascido em Rio Pardo, em 2 de setembro de 1974, possui graduação em Gestão 
Ambiental pela Uninter e atualmente faz a pós-graduação em Gestão Pública. Ele iniciou a sua 
trajetória político-adminsitartiva em 2003, como assessor do então deputado estadual Marlon Santos. 
Posteriormente, em 2004, tornou-se chefe de gabinete na Secretaria de Governo de Cachoeira do Sul, 
ocupando ainda os cargos de diretor e de secretário municipal de Obras.

Após esse período, Claudio afastou-se da política, trabalhando no setor privado. Em 2011, retornou a 
atividade pública como assessor parlamentar de Marlon Santos, que se elegeu novamente deputado 
estadual do RS. No parlamento gaúcho, permaneceu por dois mandatos, até 2019. No período, teve a 
responsabilidade de assumir a Superintendência Geral da Assembleia durante um ano (2018). Cláudio 
também exerceu a função de chefe de gabinete de Marlon Santos na Câmara Federal.

À imprensa de Cachoeira do Sul, Claudio Tatsch afi rmou que vai trabalhar por mais investimentos para 
as áreas da saúde, infraestrutura e fomento ao agronegócio.

PERFIL PARL AMENTAR - 56ª LEGISL ATUR A
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Odeputado Juvir Costella (MDB) foi reeleito para seu terceiro mandato com 66.971 votos. Em Esteio, 
ele obteve 7.145 votos; em Alvorada, foram 5.725 votos e em Sapucaia do Sul 3.981 votos. Ele foi 

secretário de Turismo, Esporte e Lazer de janeiro de 2015 a julho de 2016, no governo de Ivo Sartori, 
e Secretário de Logística e Transportes de janeiro de 2019 a março de 2022, com Eduardo Leite. A 
melhoria da infraestrutura do estado e da qualidade de vida continuarão sendo o foco do trabalho, 
conforme ressalta o parlamentar. 

O deputado acrescenta que o fortalecimento de áreas importantes da economia seguirá como 
bandeira, seja no setor agropecuário, industrial,  comércio ou outros. Lembra que obras para acessos 
a municípios, recuperação de rodovias e ligações regionais também continuam como foco para que o 
Rio Grande do Sul tenha essas obras totalmente concluídas. 

Costella nasceu em 11/06/1959, em Guaporé. Ele foi vereador em Esteio por dois mandatos, de 1989 a 
1996, e deputado estadual a partir de 2015. O parlamentar foi presidente do MDB de Esteio entre 1992 e 
2002. Ele também integrou a Mesa Diretora da ALRS em 2017, como 2º secretário. 
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Com 40.937 votos, a delegada de Polícia Nadine Tagliari Farias Anfl or (PSDB) chega à Assembleia 
Legislativa para seu primeiro mandato na primeira eleição em que foi candidata. Sua maior votação 

foi em Porto Alegre (12.271), Getúlio Vargas (2.833), sua cidade natal, Erechim (1.451), Canoas (1.158) e 
Estação (1.051).

Ela nasceu em 24 de setembro de 1976 e é graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo. 
Delegada de Polícia desde 2004, foi titular da Delegacia da Mulher da Capital e a primeira mulher a 
chefi ar a Polícia Civil do Estado, entre 2019 e o início de 2022. Também foi a primeira mulher presidente 
da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, tendo sido eleita presidente do Conselho 
Nacional de todos os chefes de Policia do Brasil.

Nadine pretende fazer um mandato aberto, aproximando a política dos cidadãos, e representando a 
força da mulher gaúcha dentro do Parlamento, lutando pela equidade de oportunidades entre homens 
e mulheres na política para estimular que mais mulheres participem da vida pública. Sua experiência 
na área da segurança pública também será importante em sua atuação parlamentar. “Minha grande 
bandeira sempre foi cuidar, proteger, salvar vidas. E essa também é a grande bandeira que me faz 
entrar no mundo da política. Não é somente na segurança pública que se protege e se salva vidas. A 
gente salva vidas discutindo mais saúde, mais educação, mais empreendedorismo, menos impostos”, 
explicou.
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Delegado ZUCCO

Eleito pelo Republicanos com 59.648 votos, Delegado Zucco registrou votos principalmente 
no Vale dos Sinos, onde alcançou expressiva votação em Novo Hamburgo (15.750 votos), 

São Leopoldo (6.375 votos), Campo Bom (2.886 votos), Sapiranga (1.212 votos), Ivoti (584 
votos) e outros municípios. Vai cumprir o primeiro mandato como deputado estadual.

Da experiência como policial civil, Delegado Zucco vai trazer para sua atuação na Assembleia Legislativa 
a defesa e valorização do servidor e do serviço público de qualidade. Estará no foco do parlamentar 
o incentivo ao setor calçadista, na busca da geração de empregos e renda para o Estado. Também 
se concentrará no apoio à ampliação do modelo cívico-militar nas escolas estaduais e municipais. E 
pretende dedicar esforços na busca de investimentos para ampliação da malha rodoviária no RS.

Delegado da Polícia Civil concursado há 25 anos, Zucco foi aprovado em concurso em Santa Catarina e 
prestou serviço em Chapecó, Itapema e Balneário Camboriú. Posteriormente foi aprovado no concurso 
de Delegado de Polícia no Rio Grande do Sul, onde atualmente exerce suas funções.Especialista no 
combate ao tráfi co de entorpecentes pela Academia Internacional de Aplicação da Lei, organismo 
vinculado ao governo dos Estados Unidos, foi professor da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
- SENASP Ministério da Justiça. 
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Com 61.797 votos, Dirceu Franciscon (União) foi reeleito para seu segundo mandato no Parlamento 
gaúcho, sendo o mais votado em sua bancada. A cidade onde fez mais votos foi Marau (2.399). Em 

seguida aparecem Arvorezinha (1.663), sua cidade natal, Nova Alvorada (1.270), Passo Fundo (1.245) e 
Serafi na Corrêa (1.223).

Com formação técnica em Contabilidade, ele nasceu em 22 de julho de 1964. Antes de ocupar uma 
cadeira na ALRS, Franciscon foi secretário de Projetos Especiais, Captação e Inovação em Canoas e 
secretário da Fazenda e Administração em Nova Alvorada, onde também foi vereador. De 2008 a 2016, 
foi assessor parlamentar do deputado Luiz Carlos Busato, na Câmara dos Deputados.

Eleito pelo PTB no primeiro mandato, deixou a sigla em 2022, indo para o União Brasil. Com foco no 
municipalismo, atuou ouvindo as demandas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e comunidades 
das cidades gaúchas,  buscando viabilizá-las junto ao governo do Estado e da União. Na próxima 
legislatura, o parlamentar manterá este trabalho. “Sou um deputado municipalista. Meu foco é 
trabalhar para ajudar no desenvolvimento das cidades e levar mais qualidade de vida para os gaúchos. 
A saúde, agricultura, infraestrutura, esporte, turismo e educação continuarão sendo prioridades no 
meu mandato”, garantiu.
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Dr. Thiago DUARTE

Reeleito para o segundo mandato, com 27.814 votos, o médico Thiago Pereira Duarte (União) obteve 
a maioria de seus votos em sua cidade natal, Porto Alegre (18.005). Os demais municípios onde 

recebeu mais votos foram Viamão (1.027), São Leopoldo (650), São Martinho da Serra (546) e Vila Nova 
do Sul (469).

Nascido em 14 de junho de 1972, ele também é formado em Direito e, desde 2005, é perito médico 
legista. Antes de ser deputado estadual, foi vereador da Capital por três mandatos (2008, 2012 e 2016), 
tendo presidido a Câmara de Vereadores em 2013.

Foi eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa pelo DEM, partido que acabou se 
unindo, em 2022, ao PSL para dar origem ao União Brasil. Entre os destaques de sua atuação na Casa 
está o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito com a fi nalidade de investigar os aumentos 
exorbitantes de preços de medicamentos e insumos utilizados no combate à pandemia de Covid-19. 
O parlamentar presidiu o órgão, que sugeriu o indiciamento de três indústrias farmacêuticas e 68 
distribuidores de medicamentos e insumos.

Ele ainda presidiu a Comissão Especial do Câncer Infantil e Adolescente no Rio Grande do Sul. Também 
instalou oito frentes parlamentares, entre as quais a em defesa da pavimentação da ERS-516, a de 
prevenção à prematuridade, a de enfrentamento à tuberculose e a em defesa da atualização das 
políticas de saúde mental.

Para a próxima legislatura, ele manterá o foco de sua atuação em pautas ligadas à saúde. “Que a gente 
possa ter um Fundo Estadual do Câncer, com recursos oriundos da loteria estadual, e avançar na 
lista dos medicamentos oncológicos”, explicou, lembrando que, atualmente, em 33% dos municípios 
gaúchos, a principal causa de morte é o câncer. Também disse que espera avançar em dois projetos de 
sua autoria: o do parto seguro, que ainda aguarda aprovação, e o de planejamento familiar, sancionado 
em 2021, que deseja que seja ampliado para mais cidades no RS.
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Edivilson Meurer Brum (MDB), gestor público, foi eleito para seu primeiro mandato na Assembleia 
Legislativa com 34.358 votos. O município com votação mais expressiva foi Rio Pardo, sua terra 

natal, onde foram obtidos 8.622 votos. Também se destacam Santa Cruz do Sul (1.592 votos) e Capão 
da Canoa (1.135 votos).

Nascido em 25 de março de 1969, Edivilson foi prefeito de Rio Pardo por três vezes e também ocupou 
outros cargos, como o de vice-prefeito e vereador. Ele segue o exemplo da família na vida pública, 
incluindo o do irmão, ex-deputado Edson Brum, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE).

Pautas voltadas ao setor primário e desenvolvimento devem marcar o trabalho de Edivilson no 
Legislativo. “Nós temos um legado importante em relação à agricultura, desenvolvimento econômico, 
geração de emprego e renda, e obviamente, isso vinculado à agricultura”, afi rma.  Além disso, 
bandeiras ligadas ao municipalismo devem ser enriquecidas no Parlamento gaúcho, segundo destaca 
o parlamentar eleito. 
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Reeleito para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa com 50.667 votos pelo Partido 
Democrático Trabalhista, é pela segunda vez o mais votado da bancada do PDT. Eduardo Loureiro 

fez votos em 388 municípios de todas as regiões gaúchas, com destaque para Santo Ângelo (14.065 
votos), onde obteve a maior votação, seguido de Espumoso (3.844 votos), Entre-Ijuís (1.179 votos), 
Giruá (1.632 votos) e Porto Alegre (1.052 votos).  

No próximo mandato, vai continuar focado nas questões da pessoa com defi ciência, no fortalecimento 
dos hospitais fi lantrópicos, nas obras de infraestrutura regionais, em especial a melhoria dos 
aeroportos, e nos acessos aos municípios sem asfalto. 

Ele atribui a expressiva votação ao efetivo trabalho junto às comunidades regionais na busca de 
investimentos em áreas de infraestrutura, como foi o caso do Aeroporto de Santo Ângelo. Depois de 
longa luta, o governador instituiu incentivo estadual através da redução do ICMS e viabilizou os voos 
regionais, com adaptação dos aeroportos e novas rotas regionais. 

Outra prioridade do deputado, que preside a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com 
Defi ciência, será viabilizar as equipes dos 30 centros regionais para atender a população autista. 
Também aponta para a retomada da luta pelos acessos asfálticos, uma vez que 40 municípios gaúchos 
dependem dessa melhoria para alavancar o crescimento de suas comunidades. E a educação pública, 
que sofreu um forte recuo no período da pandemia, em 2020, e exige ações imediatas do governo.  
“São desafi os que perpassam várias áreas e precisamos ampliar”, assegurou.  

No segundo mandato, Loureiro presidiu a Comissão de Assuntos Municipais, colegiado que dirigiu 
também no primeiro mandato. Foi vice-líder da bancada do PDT durante a 55ª Legislatura e líder da 
bancada no período anterior, exercendo também a relatoria das Comissões Especiais pela expansão 
da aviação civil no interior e por um novo Pacto Federativo.

Em 2019, presidiu a subcomissão para tratar da situação dos municípios sem acesso asfáltico e a Frente 
Parlamentar pela Qualifi cação da Gestão Pública, e a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Defi ciência. O parlamentar é municipalista e defende a educação pública de qualidade.

Loureiro é autor de 18 leis, como a Lei 15.322/2019, que deu origem aos Centros Regionais de Referência 
em Atendimento aos Autistas e o Programa Família Acolhedora, Orientação e Conscientização Sobre 
Síndrome de Down e Programa de Orientação Vocacional aos estudantes. 

Eduardo Debacco Loureiro, 48 anos (nascido em 19 de abril de 1974), é natural de Santo Ângelo, formado e 
pós-graduado em Administração de Empresas e Gestão Estratégica. É professor universitário licenciado, 
empresário do ramo da Comunicação Social e produtor rural. Foi duas vezes prefeito de Santo Ângelo.
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Eleita para o primeiro mandato pelo Republicanos com 35.288 votos, com votação destacada em 
Porto Alegre (3.280 votos), Santa Maria (1.650 votos) e Caxias do Sul (1.441 votos), Eliana Bayer dá 

continuidade aos mandatos de suas cunhadas Liziane e Franciane Bayer, respectivamente na 54ª e 55ª 
Legislaturas, todas vinculadas à Igreja Internacional da Graça de Deus.

É idealizadora e coordenadora do projeto Mães Solidárias, que representa um grupo de mães e 
mulheres que através do voluntariado oferece às gestantes, mães e recém-nascidos em situação 
de vulnerabilidade social apoio psicológico e kit básico para os bebês, com atuação na Região 
Metropolitana.

Ao defi nir as prioridades do mandato, Eliana Bayer adianta que vai seguir o legado das cunhadas e 
baseará seu mandato na defesa da fé, família e vida. Ela defende os valores e princípios cristãos, a 
família como base da sociedade, liberdade de expressão e de crença, a valorização do ser humano, 
educação de qualidade, atenção à primeira infância e prematuridade, saúde e o desenvolvimento 
econômico do Estado. É contra o aborto e pró-vida, não concorda com a legalização das drogas, com 
a implementação da ideologia de gênero e linguagem neutra, além de ser contrária a toda e qualquer 
forma de violência contra a mulher, a criança e o idoso.

Tem como orientação para a atuação legislativa o lema “Em nosso nome, pela fé, família e vida”.

Eliana do Nascimento Narvais Bayer, 39 anos (nasceu em 02/10/1983), é natural de Alegrete. Formada 
em Gestão Pública e pós-graduada em Direito Administrativo pela Fundação do Ministério Público, 
ocupou o cargo de vice-diretora de unidade da FASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo do 
Rio Grande do Sul) durante 5 anos.
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Reeleito para o segundo mandato com 31.937 votos, sendo a maior votação em Porto Alegre 
(8.404 votos), depois Alvorada (1.890 votos), Caxias do Sul (946 votos), São Leopoldo (721 votos) e 

Novo Hamburgo (668 votos). Ex-vereador de Porto Alegre durante dois mandatos e ex-secretário de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Capital, preside o PTB estadual. 

Sabino concorreu em 2018 à vaga na Assembleia, ocupando a liderança da bancada do PTB na 55ª 
Legislatura. Eleito em 2022 presidente da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e 
Controle, e é 1º Seretário da Mesa Diretora da ALRS.  

Uma das áreas de atuação do deputado é a defesa da criança e do adolescente, uma vez que 
foi conselheiro tutelar de 2001 a 2007. “Tenho uma trajetória política que tem como principais 
características o mandato de resultados e estar sempre presente. Esses são alguns dos meus 
compromissos como deputado, me mantendo fi rme na missão de ser a voz dos gaúchos no 
parlamento”, declarou.

Presidiu durante a atual legislatura, a partir de 2019, cinco Frentes Parlamentares: em Defesa 
da Criança e do Adolescente; em Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas na Área da Saúde; em Apoio à Criação do Hospital Regional Federal do Vale dos Sinos, 
Paranhana e Serra; da Justiça Notarial e Registral e do Sistema Penitenciário. “Vou dar continuidade 
ao trabalho destas Frentes Parlamentares”, antecipou. 

Elizandro Silva de Freitas Sabino, 45 anos (nascido em 14/09/1977), é natural de São Gonçalo (RJ). 
Advogado e mestre em Direito pela Unisc, é evangelista e membro da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus. Foi coordenador-geral e corregedor dos conselhos tutelares e membro do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA)..
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Elton Weber foi reeleito para o seu terceiro mandato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) com 
35.465 votos. Seus maiores colégios eleitorais foram Nova Petrópolis (4.171), Picada Café (810 

votos), Santa Cruz do Sul (759 votos), Caxias do Sul (735 votos) e Santa Maria do Herval (624 votos). 

Antes de eleger-se deputado estadual, presidiu, por sete anos, a Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetag). Na Assembleia, foi vice-presidente da CPI das 
Empresas Seguradoras Veiculares e da Comissão Especial do Novo Pacto Federativo. É autor da lei 
que criou a Região das Cervejarias Artesanais, projeto que envolve 22 municípios.

Na 55ª Legislatura, foi líder partidário e líder da Bancada. Em 2019, presidiu a Subcomissão para estudos 
e discussão sobre a alteração da Lei Complementar No. 14.376/2013 e, em 2020, a Subcomissão para 
tratar do problema da estiagem no RS a fi m de viabilizar um programa de irrigação em nível estadual.

Preside desde 2019 seis Frentes Parlamentares na Assembleia Legislativa Gaúcha: do Cooperativismo 
- FRENCOOP; em Defesa da Fruticultura e Vitivinicultura; da Silvicultura e da Erva-Mate; em Defesa da 
Cultura do Milho; em Defesa dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul; em Defesa da Produção 
e Autossufi ciência de Etanol, denominado de PRÓ-ETANOL.

Para o próximo mandato, manterá como prioridade a defesa da agricultura familiar, que na região da 
Serra envolve a uva, vinho e preços mínimos, apoio e incentivo aos agricultores e vinícolas para melhorar 
as condições de concorrência com os vinhos importados e combate ao contrabando. E seguirá atento 
aos temas da saúde, educação, turismo e infraestrutura da região, que é polo de desenvolvimento 
industrial, agrícola, turístico e de outras atividades. E intensifi car a atuação das frentes parlamentares 
de apoio ao cooperativismo, erva-mate, fruticultura, vitivinicultura e silvicultura.

Elton Roberto Weber tem 54 anos (nasceu em 07/06/1968), é natural de Nova Petrópolis. Líder 
cooperativista e ex-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande 
do Sul (Fetag).
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Ernani POLO

Ernani Polo foi reeleito para seu quarto mandato consecutivo pelo Progressistas (PP), obtendo 
67.515 votos e fi cando pela terceira vez entre os dez deputados mais votados da Assembleia 

Legislativa. Suas maiores votações foram em Santo Augusto (4.474) e Porto Alegre (2.620).

Polo nasceu em  Ijuí em 26/02/1974, mas passou a infância e juventude em Santo Augusto. Além de ser 
agricultor, possui formação como técnico em Contabilidade e é bacharel de Direito. Iniciou a carreira 
política em 2000, como vereador mais votado em Santo Augusto. Em 2010, concorreu a deputado 
estadual, fi cando como primeiro suplente. Em novembro de 2011, com o falecimento do deputado 
Chicão Gorski, assumiu a titularidade da cadeira.

Em 2014, foi reeleito com 57.427 votos, sendo o 10º deputado mais votado do Estado. Nesse 
mandato, foi presidente da Comissão de Ética e integrou as Comissões de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo; de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; de Participação Legislativa 
Popular e também foi membro da comissão sobre dívidas dos Estados com a União e presidente da 
Comissão Especial sobre Telefonia e da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(Unale). Em 2015, assumiu a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação no governo de 
José Ivo Sartori (MDB).

Reassumiu a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa em 2018, ano em que garantiu o terceiro 
mandato com 67.248 votos, sendo o 8º deputado mais votado do RS. Neste, período apresentou o 
projeto que modifi ca a forma de recolhimento do ICMS para serviços como energia elétrica e telefonia. 
Com a lei, o imposto pago pelo consumidor será creditado diretamente em favor do Estado.

Em 2020, foi escolhido para presidente da Assembleia Legislativa, com a meta de intensifi car 
projetos que ajudassem a destravar o ambiente de negócios e investimentos no Rio Grande do Sul, 
tornando-o mais competitivo frente aos demais Estados. Sua gestão foi marcada pelo início da 
pandemia do coronavírus. No período, foram criados o Fórum de Combate ao Colapso Econômico e 
Social e o Seminário da Competitividade, fazendo a interlocução constante dos diversos segmentos 
da sociedade com os demais poderes. Naquele ano, a Assembleia teve uma economia de quase R$ 190 
milhões com a racionalização dos gastos e a redução ou suspensão por algum tempo de atividades 
de rotina por causa da pandemia. Com, isso foi possível devolver aos cofres do governo do Estado R$ 
46 milhões, destinados ao enfrentamento à pandemia, acesso à internet de alunos da rede pública 
estadual e UERGS, e combate à estiagem.
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Felipe Camozzato (NOVO) foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual com 39.517 
votos, sendo 20.554 obtidos em Porto Alegre. Ele também obteve expressiva votação em Canoas 

e Novo Hamburgo. Camozzato é vereador de Porto Alegre e sua atuação é focada nas pautas sobre 
empreendedorismo, desburocratização e liberdade.

O parlamentar acredita que a liberdade é um valor fundamental para a sociedade e que são os 
empreendedores, e não os políticos, os principais responsáveis pela transformação do Brasil em um 
país melhor. Em 2016, Camozzato foi eleito vereador de Porto Alegre com 10.488 votos, sendo o quinto 
candidato mais votado da cidade. E em 2020 se reelegeu como o terceiro vereador mais votado de 
Porto Alegre, com 14.279 votos.

Felipe Zortea Camozzato nasceu em 09/01/1988 e é natural de Nova Bassano. Ele é administrador, 
especialista em Finanças pela UFRGS e pós-graduado em Liderança Competitiva Global pela 
Georgetown University (EUA).
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Frederico Cantori Antunes nasceu em Porto Alegre em 25 de outubro de 1968. Ele foi eleito para 
seu 7º mandato consecutivo pelo Partido Progressista, com 36.325 votos. Suas maiores votações 

foram na região da Fronteira Oeste e em Porto Alegre. Em Uruguaiana, fez 12.866, Alegrete (4.817); 
Itaqui (2.740); Porto Alegre (2.540) e Encruzilhada do Sul (1.465).

Engenheiro agrônomo, formado pela PUC de Uruguaiana, iniciou sua carreira política em 1992 como 
vereador na mesma cidade. Foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual em 1998. 
Em 2002, no seu segundo mandato, foi secretário de Obras Públicas e Saneamento de 2003 a 2006, 
no governo de Germano Rigotto. Neste mesmo período, ocupou a presidência do Fórum Nacional dos 
Secretários Estaduais de Saneamento.

Em 2007, primeiro ano da 52ª Legislatura, foi presidente da Assembleia. Em 2015 e 2016, os dois 
primeiros anos da 54ª Legislatura, liderou a bancada do Partido Progressista, além de presidir a 
comissão especial da Dívida Ativa e a Comissão de Educação e a Comissão do  Mercosul e Assuntos 
Internacionais. Nestes anos, lançou as frentes parlamentares pró-Energia Eólica e em defesa da 
Aviação Civil Regional.

O parlamentar também defendeu a implementação dos freeshops em cidades gêmeas de Fronteira, 
e é um representante das causas relacionadas ao setor primário, comércio exterior e transporte 
internacional. Reeleito para o quarto mandato, lutou pela regularização do pagamento de Precatórios 
e das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e se dedicou à defesa das pequenas e microempresas, 
transporte internacional e comércio exterior.

Em seu quinto mandato, iniciado em 2015, coordenou com êxito a Comissão da Aviação Civil Regional, 
que deu origem a Frente Parlamentar, e conseguiu a retomada de voos diários ligando Porto Alegre a 
diversas cidades do interior.

Em 2016, coordenou a subcomissão que trabalhou para analisar, atualizar e aperfeiçoar o Código 
Estadual do Meio Ambiente. Em 2017, assumiu como vice-presidente da Assembleia Legislativa e 
também o cargo de presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, bem como, 
a coordenação da Frente Parlamentar Pró-Energia, que busca destravar e atrair investimentos em 
geração de energias limpas no Rio Grande do Sul.Em 2018, presidiu a Comissão Especial da Lei Kandir, 
que ainda segue buscando junto ao Governo Federal, o ressarcimento das perdas acumuladas pelo 
Estado, em razão de mais de 20 anos de desoneração de ICMS nas exportações de produtos primários.

Na atual legislatura, Antunes foi líder do governo Eduardo Leite na Assembleia e presidiu novamente a 
Comissão do Mercosul. Ele presidiu, ainda, a Frente Parlamentar sobre a Situação Jurídico-Política da Lei 
Kandir e a Comissão  Especial para a adesão do Estado ao  Regime de Recuperação Fiscal (RRF) (2021).
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Gaúcho da GERAL

Odeputado Gaúcho da Geral (PSD) foi reeleito para o segundo mandato com 32.717 votos. A maior 
parte de sua votação está concentrada na Região Metropolitana, em Porto Alegre (3.467 votos) e 

Canoas (2.522 votos). Tem bons índices no Vale dos Sinos: Novo Hamburgo (1.818 votos) e São Leopoldo 
(789 votos). Caxias do Sul (1.157 votos) e Pelotas (1.016 votos) também se destacam.

Único integrante da bancada do PSD na 55ª Legislatura, acumulou as funções de líder da bancada e 
líder partidário. Preside desde 2019 a Frente Parlamentar de Análise da Situação das Barragens do Rio 
Grande do Sul. Teve atuação centrada nas questões esportivas e também na busca de proteção do 
Estado às mulheres vítimas de violência doméstica.

Juliano Franczak tornou-se fi gura popular nos jogos na Arena do Grêmio Futebol Clube de Porto 
Alegre, frequentando a Geral com indumentária campeira. Ingressou na Assembleia com a meta de 
aprovar projetos esportivos como meio de transformação social da juventude vulnerável. E também 
questões vinculadas à agricultura familiar.

Na avaliação do primeiro mandato, o deputado contabiliza a aprovação de duas leis relevantes para o 
Rio Grande do Sul. “A que prevê a criação e regulamentação de casas de abrigo para mulheres vítimas 
de violência e a Lei Futebol para Todos, que luta pela democratização das nossas arquibancadas, com 
o torcedor mais humilde podendo voltar aos estádios gaúchos”.

Gaúcho da Geral protocolou 16 projetos na legislatura, sendo quatro voltados para a proteção das 
mulheres. “Pautei meu trabalho pelo respeito ao dinheiro público, com economia de mais de 90% na 
verba de gabinete e nenhuma diária utilizada. Destinei R$ 5 milhões em emendas parlamentares para 
áreas fundamentais da nossa sociedade como saúde, educação, esporte e combate à violência contra 
a mulher. Estes temas, somados à agricultura familiar e a defesa da cultura gaúcha, irão permear a 
minha luta nestes próximos quatro anos”, garante o parlamentar.

Juliano Franczak, 41 anos (nasceu em 16/07/1981), é natural de Novo Hamburgo. Curso Superior 
Incompleto. Pecuarista, sócio do Grêmio e tradicionalista.
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Herdeiro de trabalhistas históricos de Ijuí, onde a legenda inspirada em Getúlio Vargas, 
João Goulart e Leonel Brizola construiu base através de diversas administrações 

municipais, o deputado Gerson Burmann foi reeleito para o sexto mandato na Assembleia 
Legislativa pelo Partido Democrático Trabalhista com 27.109 votos. É fi lho de Wanderley 
Burmann, por dois mandatos prefeito de Ijuí, sua base eleitoral, e sobrinho do também ex-
prefeito do município e deputado estadual nas décadas de 60 e 80, Benno Orlando Burmann.

Na sua base eleitoral, Ijuí, obteve a maior votação, 5.653 mil votos, repetindo a eleição anterior com 
a captação de votos em municípios do entorno da região Noroeste, Ajuricaba (347 votos), e Augusto 
Pestana (376 votos), mas diferente da disputa de 2018, nesta Burmann ampliou a votação em outras 
regiões, como no Litoral Norte, em Balneário Pinhal (431 votos); Vale dos Sinos, em São Leopoldo (463 
votos); Região Metropolitana, em Sapucaia do Sul (272 votos), Canoas (123 votos) e Esteio (187 votos), 
além de outras regiões.

Como no mandato anterior, a meta é dar continuidade ao trabalho de ampliação da legislação voltada 
para as pessoas idosas. Burmann preside desde 2019 a Frente Parlamentar em Defesa da Terceira 
Idade e Idosos, espaço legislativo que aborda as questões dessa faixa da população. Um dos 
resultados da atuação da Frente Parlamentar foi 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 parlamentar deverá manter o tema como prioridade do sexto mandato na Assembleia.

“É fundamental a defi nição e colocação em prática de políticas públicas direcionadas para as pessoas 
idosas”, defende Gerson Burmann, que na legislatura passada foi Líder Partidário do PDT e também 
presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia BR-285.
Ao longo dos mandatos, foi Líder de Bancada e atuou na maioria das comissões técnicas da Casa. Ele 
também defende as empresas públicas estatais, educação, e infraestrutura.

Gerson Burmann tem 60 anos (nascido em 8 de outubro de 1962), é formado em Engenharia Civil pela 
UFSM. Foi secretário de Obras, Saneamento e Habitação no governo de José Ivo Sartori.

Gerson BURMANN
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Guilherme PASIN

Guilherme Rech Pasin elegeu-se pelo Partido Progressista para seu primeiro mandato no 
Parlamento gaúcho, obtendo 57.922 votos. Entre os municípios que obteve maior votação estão 

Bento Gonçalves (26.803), Garibaldi (5.298), Carlos Barbosa (3.199), Sapucaia do Sul (1.522) e Farroupilha 
(1.330).

O bacharel em direito e gestão pública nasceu em Bento Gonçalves em 27/01/1983. Iniciou sua atividade 
pública nas eleições municipais de 2008, quando candidatou-se ao cargo de vereador de sua cidade 
natal, permanecendo na primeira suplência. Em 2012, Pasin foi eleito prefeito de Bento Gonçalves, 
com 44,8% dos votos.

Pasin foi um dos prefeitos mais jovens da história do município, ao assumir o cargo com apenas 29 
anos. Durante seu primeiro mandato, foi realizada a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento 
Zona Norte. Focou no fomento ao turismo no município, que passou a fi gurar como um dos principais 
destinos turísticos do Brasil. Em 2016, Pasin foi reeleito com uma larga vantagem de 65,6%, somando 
44 129 votos.

Em seu segundo mandato, inaugurou a pista asfaltada do aeroporto de Bento Gonçalves, com 
capacidade de receber jatos de médio porte, retomou a construção do Hospital do Trabalhador, 
ampliou e construiu novas escolas de educação infantil, além de atuar no combate à pandemia de 
COVID-19. Durante esta gestão, foi presidente da Associação de  Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste (Amesne) e vice-presidente da Famurs.

Em 2022, concluiu pós-graduação em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública 
(CLP), com módulo internacional realizado na Blavatnik School of Government da Universidade de 
Oxford, Inglaterra.
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Gustavo VICTORINO

Gustavo Adolfo Victorino Grehs nasceu em 18/01/1956, tem 66 anos e é natural de Porto Alegre. 
Advogado, jornalista, comentarista de rádio e TV, músico. Esta é a sua primeira investida no mundo 

da política, e de saída sagrou-se o campeão de votos da 56ª Legislatura. Eleito pelo Republicanos, 
conquistou 112.920 votos, com expressiva votação em Porto Alegre (38.919) e Canoas (8.763). 

Victorino totalizou quase a metade de sua votação (55.092) nos cinco maiores colégios eleitorais do 
Estado. Além de Porto Alegre e Canoas, captou votos em Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. Na 
Região Metropolitana, consolidou sua votação, obtendo 20.933 votos nas principais cidades: Gravataí, 
Cachoeirinha, Alvorada, Esteio, Sapucaia do Sul, Viamão, Guaíba e Campo Bom. No Vale dos Sinos, 
consolidou outros 8.937 votos entre Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Gustavo Victorino é comunicador desde 2004 e atua na Rede Pampa, onde participa da bancada do 
programa televisivo Atualidades Pampa. Comentarista polêmico, de perfi l conservador, acumula 
premiações pelo desempenho profi ssional e registra atuação também na advocacia, como conselheiro 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem larga experiência como radialista, atuando desde os 16 anos. 
Iniciou a carreira na Rádio Cinderela, de Campo Bom, com passagens por emissoras em Santa Catarina 
e no Rio de Janeiro, na Gazeta Mercantil e Rede Manchete, além de experiência na Europa e Estados 
Unidos.

O comunicador confessa que se surpreendeu com a alta votação alcançada e o posto de mais votado 
para o Parlamento gaúcho em seu primeiro mandato. Para sua atuação na Assembleia Legislativa, 
antecipa que terá o cidadão como prioridade, e disposição de sobra para desempenhar o mandato 
de forma proativa. “A liberdade, o bem-estar do cidadão e a recuperação do nosso estado deve se 
sobrepor a qualquer ideologia”, assegura. 

Da experiência profi ssional ele carrega a orientação para trabalhar com temas que sejam bons para 
todos. A pouca experiência na política será superada pelo diálogo, projeta Victorino, consciente de que 
passará da condição de comentarista para a exposição pública. “Para quem é comentarista polêmico 
como sou, vou deixar de ser a pedra e passar a ser vidraça”. Mas está confi ante que tem a maturidade 
necessária para assimilar críticas. “Entendo que isso faz parte de um processo democrático”.
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O advogado Jeferson Fernandes conquistou seu quarto mandato no parlamento gaúcho com 
60.280 votos. Foi o quarto mais votado da bancada do PT e fez votos em 412 municípios. Seu 

melhor desempenho, no entanto, ocorreu nas urnas de Santa Rosa, onde obteve 6.882 indicações, 
e de Santana do Livramento, onde foi o deputado estadual mais votado como 5.778 votos.

Jeferson tem 50 anos e é natural de Santo Ângelo. Iniciou sua trajetória política na Pastoral da 
Juventude e no movimento estudantil. Atuou como assessor do deputado federal Elvino Bohn Gass 
(PT/RS) por mais de 14 anos. Em 1996, foi candidato a vereador em Santa Rosa e fi cou na suplência.

Na atual legislatura, presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Técnica e Extensão 
Rural; Frente Parlamentar de Defesa, Implantação e Funcionamento do Hospital Público Regional 
(HPR) em Palmeira das Missões; Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública e Frente Parlamentar 
Brasil-China no Estado do Rio Grande do Sul. É contra as privatizações e atua, ao lado de movimentos 
sociais, na luta contra a venda da Corsan e do Banrisul. Além disso, seu trabalho parlamentar prioriza 
a área da segurança pública, com destaque para a defesa dos direitos dos servidores e da Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados, método baseado na corresponsabilidade dos detentos 
pela sua recuperação e na assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica, prestada pelas 
comunidades onde se situam. Também teve atuação destacada no apoio à agricultura familiar.

Jeferson é autor da lei que determina que o estado disponibilize espaços de acolhimento para mulheres 
vítimas de violência doméstica e intrafamiliar e seus dependentes, durante a  pandemia do novo 
coronavírus, para evitar que as vítimas fossem obrigadas a fi car em confi namento com o agressor. 
Apresentou também o projeto de lei, que ainda tramita no Poder Legislativo, que institui a Política de 
Alimentação Escolar Orgânica ou de Base Agroecológica na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.

No mandato que inicia em fevereiro de 2023, ele pretende trabalhar em defesa do serviço público, 
dos servidores, de empresas públicas rentáveis e estratégicas, como Corsan e Banrisul, dos direitos 
humanos, do fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento regional. “São pautas 
que carecerão ainda mais do nosso empenho diante de um novo governo de direita no RS, que deve 
potencializar ataques contra servidores e redução de serviços. E, em nível federal, temos que ajudar 
a reconstruir a dignidade do nosso povo, contra a fome, o ódio, o desemprego e a descrença”, aponta.

Jeferson FERNANDES
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Joel de IGREJINHA

Joel Leandro Wilhelm, mais conhecido como Joel de Igrejinha, elegeu-se pelo Partido Progressista 
para o seu primeiro mandato de deputado estadual com 39.225 votos. Ele recebeu o maior 

número de votos nos municípios do Vale do Paranhana. Igrejinha (13.618), Três Coroas (5.538), Taquara 
(4.887), Rolante (1.554) e Sapiranga (1.193). Em Gramado, na região das Hortênsias, obteve 1.292. 

Natural de Taquara, Joel nasceu em 13 de maio de 1978. Além dos cargos públicos que exerceu, atua 
como representante comercial no segmento de alimentos. 

Iniciou sua carreira política em 2008 conquistando uma cadeira na Câmara Municipal de Igrejinha, 
tornando-se o vereador mais votado e mais jovem daquele município, aos 30 anos. Nas eleições 
posteriores, em 2012 e 2016, elegeu-se e reelegeu-se prefeito. Posteriormente, atuou como Secretário 
de Administração e Desenvolvimento Econômico do município. Também presidiu a Associação dos 
Municípios do Vale do Paranhana (AMPARA), por quatro anos.

Em suas redes sociais, o deputado eleito afi rma que na Assembleia Legislativa vai interceder pelas 
demandas do ramo coureiro-calçadista e dar atenção especial à formação profi ssionalizante e 
qualifi cação da mão-de-obra. Vai defender mudanças no sistema tributário do estado, como a 
equalização das alíquotas do ICMS com estados vizinhos, como Santa Catarina. “Para o RS voltar a ser 
o maior polo produtor de calçados do país”, almeja.
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Eleito para seu primeiro mandato no Legislativo gaúcho, o vereador de Porto Alegre Carlos 
Henrique Bastos D Ávila (PSDB), mais conhecido como Kaká D Ávila, conquistou 26.766 votos 

no total. As localidades onde sua votação foi mais expressiva estão na Região Metropolitana: 
Porto Alegre (15.992), Canoas (1.696), Alvorada (1.485), Viamão (1.273) e Gravataí (860).

Ele nasceu em Porto Alegre em 11 de fevereiro de 1982 e é formado em Administração de Empresas. Há 
mais de 20 anos realiza trabalhos voluntários, com ações que têm o foco principal em ajudar pessoas 
que estão na busca de emprego, com palestras e ensino da elaboração de currículos. Dessa atuação 
surgiram o Delivery de Currículos, a Bike do Emprego e a Geladeira do Desempregado. Na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre, está desempenhando seu primeiro mandato.

Em seu primeiro mandato estadual, Kaká informa que seguirá trabalhando na pauta da empregabilidade, 
ampliando para todo o RS o que já faz na Câmara de Vereadores. Ele projeta que seu mandato seja 
realizado de forma coletiva, com a participação da população para entender as demandas de cada 
município e poder auxiliar. “As pessoas precisam entender que patrão é o povo, e político é empregado. 
O povo precisa aprender a ser patrão, a cobrar, a participar”, defende.

Kaká D’ÁVILA
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Eleita para seu terceiro mandato com 62.621 votos, agora pelo Partido Liberal (PL), Kelly Moraes tem 
sua base eleitoral no Vale do Rio Pardo. Consolidou na região grande parte da sua votação: Santa 

Cruz do Sul (22.969 votos), Vera Cruz (5.381), Candelária (3.330), Venâncio Aires (2.545) e Rio Pardo 
(2.051).

Kelly Moraes é natural de São Leopoldo (19/01/1963), mas construiu a trajetória política em Santa Cruz 
do Sul, pelo PTB. A atuação na Associação Feminina de Amparo à Vida alavancou o perfi l político de 
Kelly Moraes na década de 90. Depois, exerceu mandato de vereadora, esteve à frente da Secretaria 
da Saúde e Desenvolvimento Social e, posteriormente, elegeu-se prefeita de Santa Cruz do Sul. Em 
março de 2022, deixou o PTB após mais de 30 anos e fi liou-se ao PL.

Kelly defende a cadeia produtiva do tabaco, especialmente na salvaguarda das famílias de agricultores 
que dependem exclusivamente do produto, que gera centenas de empregos na indústria fumageira 
local. A parlamentar também trabalha nas áreas de educação e saúde e na proteção aos direitos das 
mulheres. Em março de 2022, viu ser aprovado pelo plenário da Assembleia o Projeto de Lei 181/2019, 
de sua autoria, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para cargos 
públicos no Rio Grande do Sul. O projeto foi sancionado em abril pelo governador Ranolfo Vieira 
Júnior, tornando-se a Lei Estadual 15.827/2022. Em 2021, como primeira vice-presidente, assumiu 
interinamente a presidência da Assembleia Legislativa no começo de outubro, durante viagem do 
titular Gabriel Souza à Espanha. Ao longo de 2019, desempenhou a função de procuradora especial da 
Mulher da ALRS.
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Laura SITO

Laura Soares Sito Silveira chega à Assembleia Legislativa para exercer seu primeiro mandato de 
deputada como a primeira mulher negra eleita pela bancada do PT. A jornalista, servidora municipal 

e vereadora de Porto Alegre, de 31 anos, obteve 36.705 votos, conquistados especialmente na capital 
gaúcha.

Filha de mãe solo e criada com a ajuda dos avós, Laura Sito acredita que sua eleição está na contramão 
do conservadorismo que avança no país. “Vejo minha eleição como fruto de um processo histórico 
de um movimento antirracista, que tem se tornado central na democracia brasileira. A agenda 
ultraliberal tomou conta do país em 2018, e quem mais sentiu esses ataques foram pessoas pobres e 
majoritariamente pretas. Mulheres voltaram a sofrer com violência, feminicídios, por falta de políticas 
específi cas. E as  mulheres  pretas sequer já tiveram essas políticas. É necessário mudar isso”, 
defende.

Ela iniciou a caminhada política no movimento estudantil, saindo do grêmio estudantil para a direção 
da União Brasileira de Secundaristas. Durante o segundo governo Lula, ingressou na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por meio da política de cotas. “Sou prova viva de que políticas 
públicas transformam trajetórias”, ressalta.

Natural de Porto Alegre, a representante da Frente Parlamentar de Combate à Fome na América Latina 
e Caribe é uma das fundadoras de uma rede de 13 cozinhas comunitárias na capital gaúcha. Em seu 
mandato na Assembleia Legislativa, pretende dar seguimento à defesa dos direitos das mulheres, à 
luta pela segurança alimentar e ao combate ao racismo. Defenderá também a instituição de políticas 
de geração de renda, ações de fortalecimento de pequenos e médios empreendedores e os direitos 
dos servidores públicos.
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Oantifascismo foi a principal bandeira empunhada pelo policial civil Leonel Radde (PT) para 
conquistar os 44.300 que garantem o seu primeiro mandato no parlamento gaúcho. O combate 

à agenda fascista, no entanto, não é nova em sua trajetória. Ele já vem sendo travado na Câmara de 
Vereadores da capital gaúcha, onde Radde é vereador de primeira legislatura. 

Para ele, o antifascismo está acima das disputas entre posições de esquerda e direita, constituindo-
se numa causa de todos que defendem a democracia. De uma geração que incorporou ao seu ideário 
político questões que por muito tempo permaneceram na invisibilidade, como a misoginia, o racismo 
estrutural e a discriminação à população LGBTQIAP+, acredita que a luta contra o fascismo, embora 
antiga, atualize a dimensão da defesa dos direitos humanos.

Único deputado de esquerda oriundo do funcionalismo estadual, ele promete atuar na defesa do 
serviço público e, mesmo antes de assumir, já está procurando as entidades representativas dos 
servidores para conhecer suas principais reivindicações. Irá atuar também na defesa da causa 
animal, meio ambiente, direitos das mulheres e cultura. E já tem em mente o primeiro projeto que irá 
apresentar na Assembleia Legislativa. A exemplo do que fez na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, 
pretende protocolar projeto de lei para criar o programa estadual de uso da cannabis medicinal. “Me 
sinto autorizado a apresentar a proposta, que não foi tirada da minha cabeça, mas é fruto de estudos; 
é uma pauta que tenho pesquisado muito”, adianta. 

Natural de Porto Alegre, Radde tem 41 anos. Ator e músico, é graduado em História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com especializações  em História Contemporânea,  Direito 
Penal e Processual Penal, Direito Constitucional e mestrado em Direitos Humanos. Tem graduação em 
Direito e está cursando Ciências Econômicas.
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Natural de Santa Maria, onde nasceu em 17 de janeiro de 1971, a advogada Luciana Krebs Genro 
(PSOL) foi reeleita para o quarto mandato na Assembleia Legislativa. Foi a deputada mais votada 

para a próxima legislatura e a segunda no total de candidatos, totalizando 111.126 votos. Quase 40% dos 
votos obtidos nas urnas foram em Porto Alegre (42.412 votos). Na sequência, aparecem Canoas (6.412), 
Gravataí (3.764), Viamão (2.590) e Novo Hamburgo (2.351).

Fundadora do PSOL, Luciana começou sua trajetória política no movimento estudantil, militando na 
Convergência Socialista, corrente interna do PT, partido pelo qual conquistou o primeiro mandato 
estadual em 1994, aos 23 anos, e reelegeu-se quatro anos depois. Foi também pelo Partido dos 
Trabalhadores que elegeu-se deputada federal em 2002, desvinculando-se da sigla em 2005 por 
divergências em relação à Reforma da Previdência implementada pelo então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Junto com outras personalidades da política nacional, ajudou a fundar o PSOL, partido 
pelo qual se reelegeu para a Câmara Federal em 2006. Candidata a presidente da República em 2014, 
recebeu 1,6 milhão de votos e terminou em quarto lugar na disputa. Além disso, concorreu à prefeitura 
de Porto Alegre em 2008 e 2012.

Na atual legislatura na Assembleia Legislativa, ela notabilizou-se pela defesa dos direitos dos 
servidores públicos, da auditoria cidadã da dívida do RS com a União e da extinção do Tribunal de 
Justiça Militar. Também presidiu, em 2019, a Comissão Especial para análise da violência contra 
a população LGBT e coordenou, em 2021, a Comissão de Representação Externa com o objetivo de 
acompanhar as investigações relativas ao incêndio do edifício da Secretaria de Segurança Pública. 
Ainda atuou em temáticas relacionadas aos direitos das mulheres, da negritude e da comunidade 
LGBTQIA+.

Para o próximo mandato, a prioridade é a luta pelo direito das mulheres. “A prioridade número um são 
as mulheres. Elas são vítimas de violência cotidiana e elas têm o interesse pelo conjunto do povo, já que 
a pessoa ou é uma mulher ou é fi lha de uma mulher. Então quando a gente atende as mulheres, a gente 
atende a o conjunto da população”, explicou. Ela também pretende intensifi car a luta pelos direitos da 
comunidade LGBTQIA+ e pela liberdade religiosa, além da defesa da educação e dos direitos humanos.
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Luciano SILVEIRA

Eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa pelo MDB, Luciano Silveira obteve 
36.770 votos. Os municípios nos quais o candidato recebeu mais expressiva votação foram Osório 

(7.179 votos), Imbé (2.265 votos) e Terra de Areia (2.092 votos). O parlamentar é natural de Osório, e foi 
vereador no município. 

O objetivo de Luciano Silveira é aproximar o Estado das pessoas, como afi rma: “Fazer chegar o Estado 
onde ele mais precisa para causar impacto positivo e perceptível na vida diária do cidadão”. Nesse 
sentido, o futuro deputado informa que vai trabalhar na atenção à saúde com foco no fortalecimento 
das estruturas municipais, no fomento à criação de renda e desenvolvimento pensando na qualifi cação 
e capacitação da mão-de-obra. Acrescenta que vai ter como prioridade a educação com foco no novo 
mercado de trabalho, além da defesa dos interesses do Litoral Norte.

Luciano Silveira, empresário, também exerceu a atividade de assessor parlamentar na Câmara 
Federal, e atuou como diretor de departamento no Governo do Estado. Ele nasceu no dia 11/07/1978. 
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Luiz Fernando MAINARDI

Eleito para o quarto mandato na Assembleia Legislativa, Luiz Fernando Mainardi (PT) recebeu 56.859 
votos. Ele foi votado em 403 municípios e seu melhor desempenho  ocorreu no município de Bagé, 

onde obteve 20.114 votos.

O advogado de 60 anos ingressou na política pelo PMDB, sigla pela qual se elegeu vereador de Bagé em 
1982. Dois anos depois, se fi liou ao PT, retornando à Câmara de Vereadores em 1988. Em 1994, foi eleito 
deputado federal e reeleito no pleito seguinte. Em 2000, venceu as eleições para a prefeitura de Bagé, 
resultado repetido em 2004.

Mainardi comandou a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul, durante 
o governo Tarso Genro (2011-2014). Uma de suas principais ações à frente da pasta foi a implantação do 
programa de irrigação Mais Água, Mais Renda, que garantiu a duplicação da área irrigada no Rio Grande 
do Sul e benefi ciou tanto os grandes produtores quanto a agricultura familiar.

No atual mandato no parlamento gaúcho, presidiu a Comissão Especial sobre a Crise das Finanças e 
Reforma Tributária; Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal do Pampa (Unipampa); 
Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-290; Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas 
Portadoras de Doenças Raras; Frente Parlamentar em Defesa da Participação dos Municípios no IPE 
Saúde e Frente Parlamentar para Debater o Piso Regional de Salarial. Atuou também na defesa da 
agropecuária, serviço público, hospitais fi lantrópicos, duplicação da BR 290, preservação do Bioma 
Pampa e do Rio Camaquã e contra as privatizações. 

Na próxima legislatura, pretende dar continuidade à defesa de projetos que benefi ciam a Metade Sul 
e atuar para fortalecer o salário mínimo regional. “Minha expectativa é seguir defendendo projetos 
que valorizem a Metade Sul do Rio Grande do Sul e que garantam direitos aos trabalhadores. 
Especifi camente, quero aprovar o projeto de valorização permanente do salário mínimo regional. 
Desejo, também, que tenhamos sensibilidade política para ajudar o presidente Lula a consertar o 
estrago que a extrema-direita fez a esse país e ao nosso estado”, anuncia.
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Reeleito para o segundo mandato com 27.624 votos, sendo Porto Alegre (2.266 votos) 
a sua base eleitoral, seguida de Pelotas (1.134 votos), Guaíba (1.282 votos) e Bagé (876 

votos). Nas 30 cidades com maior densidade eleitoral obteve 60% da votação, um aumento 
de 11% em relação ao pleito anterior. Foi o segundo mais votado da Bancada do PDT. 

Foi 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa (2022/2023) e 2º secretário da Mesa Diretora 
(2020/2021) durante a 55ª Legislatura.

Presidiu em 2021 a Comissão de Representação Externa sobre a implantação do Plano de Carreira 
da Brigada Militar, e, em 2019, presidiu a Comissão Especial sobre a situação da Cadeia Produtiva da 
Música e da Cultura Gaúcha, com propostas para ampliar as políticas públicas para o setor, e presidiu 
a Frente Parlamentar de Fortalecimento da Cultura Regional Gaúcha. 

“Neste segundo mandato que os gaúchos me confi aram, pretendo continuar na linha de ‘fazer mais 
com menos’, ou seja, seguir economizando o dinheiro do contribuinte enquanto me dedico a legislar 
com foco em projetos que contribuam efetivamente para a vida dos cidadãos, especialmente os mais 
vulneráveis”, observa.

No primeiro mandato na Assembleia Legislativa, priorizou a cultura e aprovou projetos como o que 
declara a cultura gaúcha regional gaúcha patrimônio imaterial, o que inclui o Folclore Gaúcho no 
currículo escolar do estado e outro que altera o Pró-cultura, dispondo que as atrações artísticas 
contratadas por intermédio da LIC deverão ser comprovadamente oriundas do Rio Grande de Sul. Além 
disso, é autor da Lei nº 15334/2019, que declara integrante do patrimônio histórico e cultural do Estado 
o Mercado Público Central de Porto Alegre. 

Marenco expandiu a sua área de atuação durante o mandato e foi autor da Lei nº 15390/19, que permite 
a doação de alimentos excedentes ou que perderam seu valor comercial para entidades públicas 
ou privadas que atendam populações em situação de exclusão, vulnerabilidade social ou sujeitos à 
insegurança alimentar e nutricional, recentemente regulamentada que deverá impactar a vida de mais 
de 1,7 milhão de pessoas que não dispõem de alimentos no Rio Grande do Sul.

Luiz Rogério Marenco Ferrân, 58 anos (nasceu em 22 de dezembro de 1964), é natural de Porto Alegre. 
Cantor e compositor, iniciou a carreira profi ssional em 1988 participando de festivais nativistas.
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Marcus Vinícius Vieira de Almeida elegeu-se para seu primeiro mandato como titular, pelo Partido 
Progressista, ao obter 30.894 votos. Entre os municípios onde recebeu expressiva votação, 

destacam-se Camaquã (4.603), Tapes (2.578), Sertão Santana (1.369) e Sentinela do Sul (1.311).

Nascido em Sentinela do Sul em 20 de novembro de 1982, o deputado eleito concorreu pela primeira 
vez a um cargo eletivo em 2004. Aos 21 anos , Marcus tornou-se vereador de Sentinela do Sul com a 
maior votação do município, recebendo 7,30% dos votos válidos. Em 2005, a 84ª Zona Eleitoral do TRE-
RS (Tribunal Regional Eleitoral) cassou o mandato do prefeito e de seu vice, por compra de votos. Por 
determinação da Justiça Eleitoral, Marcus Vinícius, o vereador mais votado do último pleito, assumiu 
a Prefeitura. Em 2 de outubro, após eleição suplementar, Marcus foi confi rmado como o novo prefeito 
de Sentinela do Sul, tendo recebido 58,48% dos votos válidos . 

Com apenas 22 anos, foi considerado o prefeito mais jovem do Rio Grande do Sul e do Brasil. No ano de 
2008, foi reeleito prefeito municipal, recebendo 2.199 votos. Durante seu segundo mandato, Sentinela 
do Sul foi o quinto município com o maior crescimento do PIB em 2011, com um avanço de 42,1%. 
Durante seus dois mandatos presidiu a Associação dos Municípios da Região Costa Doce (2007/2008 e 
2012/2013) e a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul). Com 26 anos, 
foi o mais jovem prefeito a comandar a entidade.

Após deixar a prefeitura de Sentinela do Sul, em 2012,  Marcus Vinícius concorreu por duas vezes a uma 
vaga na Assembleia Legislativa gaúcha,  fi cando como suplente do Partido Progressista. Desta forma, 
ocupou uma cadeira na 55ª legislatura, entre abril de 2021 e março de 2022, no lugar da titular Silvana 
Covatti. No período, defendeu temas como o municipalismo e a gestão pública responsável.

Entre 2015 e 2018, foi diretor administrativo da Corsan, durante o governo de José Ivo Sartori. 
Posteriormente, foi diretor presidente do IPE Saúde, na administração do governador Eduardo Leite. 
Tem formação em Direito. 
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Matheus Pereira Gomes (PSOL), vereador da Capital gaúcha, eleito para seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa. Foi o 5º deputado mais votado, com 82.401 votos. Sua maior votação 

foi em sua cidade natal, Porto Alegre (51.981), tendo obtido expressiva votação também em Canoas 
(4.400), Viamão (2.832), Alvorada (2.301) e Gravataí (1.779). Junto com outras duas deputadas eleitas, 
formará a bancada negra na Casa, a exemplo do que ocorre na Câmara da Capital. 

Com trajetória no movimento estudantil, negro e nas lutas da cidade, foi da primeira turma de cotistas 
da UFRGS e é mestre em História pela mesma instituição. Em 2012, concorreu a vereador da Capital 
pelo PSTU e, em 2014, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa pelo mesmo partido, mas não 
se elegeu nos dois pleitos. Em 2018, já pelo PSOL, concorreu a deputado estadual novamente, não 
obtendo a vitória mais uma vez. Em 2020, foi eleito para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, 
onde atua na defesa dos direitos do povo trabalhador, negro e períférico, lutando contra a injustiça, a 
violência, o racismo e a desigualdade.

Nascido em 2 de setembro de 1991, Matheus será um dos parlamentares mais jovens da próxima 
legislatura. Ele atribui sua eleição ao debate público feito no estado e à necessidade de existir uma 
representatividade do povo negro nos espaços públicos, demanda coletiva construída com dezenas 
de movimentos e atores sociais.

“A gente tem a tarefa de desenvolver uma série de políticas públicas que o Rio Grande do Sul tem 
que formular para combater o racismo. Essa é a nossa preocupação número um, é o legado que a 
gente quer deixar enquanto bancada negra e uma necessidade de uma porcentagem signifi cativa da 
população do nosso estado”, explicou. Temas urgentes, como o combate à fome, e a luta pela garantia 
de direitos sociais ligados à educação, saúde e habitação, são outras demandas do mandato do novo 
parlamentar.
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Miguel ROSSETTO

Osociólogo Miguel Rossetto (PT) chega à Assembleia Legislativa em 2023 para exercer o seu primeiro 
mandato de deputado estadual depois de uma longa trajetória, que iniciou no combate à ditadura 

nos tempos de estudante. Antes de exercer qualquer cargo eletivo, ele militou no movimento sindical 
ajudando a construir a chamada “oposição sindical” no Vale do Sinos, na década de 1980, e importantes 
entidades sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Foi também presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Polo Petroquímico de Triunfo.

Foi só em 1993 que ele concorreu pela primeira vez, conquistando sob o slogan “Por que somos 
companheiros do mesmo sonho” uma vaga na Câmara Federal. Em 1999, foi eleito vice-governador 
de Olívio Dutra, numa das eleições mais disputadas do Rio Grande do Sul. E em 2003 assumiu como 
ministro do Desenvolvimento Agrário, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ainda 
presidente da Petrobras Biocombustível, ministro da Secretaria-geral da Presidência da República e 
ministro do Trabalho e Emprego, cargos exercidos durante o governo de Dilma Rousseff.

Em 2018,  Miguel Rossetto concorreu ao Paláci Piratini e, em 2020, foi candidato a vice-prefeito de 
Porto Alegre na chapa encabeçada por Manuela D’ Ávila, que fi cou em segundo lugar no pleito.

Na Assembleia Legislativa, cuja vaga foi garantida por 37.790 votos, obtidos majoritariamente em 
municípios da Região Metropolitana e Vale do Sinos, ele pretende construir um “mandato participativo, 
de esquerda, atuante na defesa dos serviços públicos, da escola pública de qualidade e da UERGS”. 
Também deverá priorizar ações que reduzam as fi las no SUS e de apoio à agricultura familiar, 
economia solidária e de empresas públicas, como o Banrisul, a Corsan e a Ceitec. “Vamos trabalhar 
por um projeto de desenvolvimento com trabalho e renda digna para o povo gaúcho e que não agrida 
o meio ambiente”, anuncia.
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Com 32.378 votos, Neri de Andrade Pereira Júnior (PSDB) foi eleito para seu segundo mandato na 
Assembleia Legislativa gaúcha. A maioria de seus votos foi obtida em Caxias do Sul (24.853). Na 

sequência, aparecem os municípios de Bom Jesus (717), São Sebastião do Caí (557), São Marcos (527) 
e Vacaria (479).

Natural de São Joaquim (SC), onde nasceu em 14 de abril de 1978, ele é concursado da Empresa 
Brasileira de Correios e utiliza o nome parlamentar de Neri, o Carteiro. Antes de ser deputado estadual, 
Neri foi vereador por dois mandatos em Caxias do Sul. Na ALRS, foi eleito pelo Solidariedade em 2018, 
tendo feito a troca partidária para o PSDB no começo de 2022.

Neri destaca que construiu sua trajetória política ouvindo as necessidades das pessoas e buscando 
soluções que ajudem a melhorar a vida da comunidade. Com foco de atuação na região serrana do RS, 
ele diz que  continuará trabalhando nas áreas da Saúde, Assistência Social, Infraestrtura, Segurança 
Pública e auxílio a entidades, além de intensifi car as ações na Educação, Esporte e Cultura, Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo.

“Além disso, vamos manter as ofi cinas de elaboração de projetos para a captação de recursos públicos, 
as consultorias gratuitas para a legalização de entidades e amplifi car essa assistência promovendo 
ofi cinas técnicas profi ssionalizantes para ajudar na formação e qualifi cação de mão de obra, através 
de especialistas em diferentes áreas do trabalho”, acrescenta.

Com 32.378 votos, Neri de Andrade Pereira Júnior (PSDB) foi eleito para seu segundo mandato na 
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Paparico BACCHI

Paparico Bacchi conquistou seu segundo mandato de deputado estadual pelo Partido Liberal com 
59.646 votos. Entre os municípios com maior número de votos, destacam-se Erechim (13.072), 

Tapejara (2.297), Sananduva (2.133), Vacaria (1.751) e Getúlio Vargas (1.705). O deputado recebeu votos 
em 419 dos 497 municípios gaúchos. 

Nascido em Paim Filho, em 14 novembro de 1970, é agricultor e historiador formado pela Universidade 
de Passo Fundo. Entre 2009 e 2016, foi prefeito de São João da Urtiga. Também presidiu a Associação 
dos Municipios do Nordeste Riograndense (Amunor) e exerceu a vice-presidência da Famurs.

Na Assembleia Legislativa, além da liderança de seu partido, é membro titular das Comisssões de 
Saúde e Meio Ambiente e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo. Criou e preside as Frentes 
Parlamentares em Defesa das Apaes; em defesa das Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde; em defesa dos Municípios Ameaçados de Extinção e das Pontes do RS. Foi também vice-
presidente da Comissão Especial da Cadeia Produtiva da Música e da Cultura Gaúcha e relator da 
Subcomissão das Barragens. 

Outro tema de destaque na sua atuação parlamentar é o fortalecimento das agroindústrias familiares 
para aumentar a renda das propriedades rurais e estancar o êxodo do campo. Nesta legislatura, 
ele destacou-se como o deputado que mais apresentou proposições legislativas. A partir de suas 
propostas, doze leis foram sancionadas. 
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Eleita para o segundo mandato na Assembleia Legislativa, com 44.871 votos, Patrícia Alba (MDB) 
obteve sua mais expressiva votação em Gravataí (29.331 votos). Em Cachoeirinha, ela obteve 3.219 

votos, e em Porto Alegre, 1.580.

O desenvolvimento econômico e social, o fortalecimento dos municípios e os direitos da mulher são 
temas que devem nortear o seu trabalho. “Pelos próximos quatro anos, seguirei me dedicando para 
honrar cada cidadão deste Estado, na defesa dos direitos das mulheres, da geração de empregos, de 
menos tributos e de um Rio Grande do Sul que seja desenvolvido e próspero para o seu povo”, afi rma 
a deputada.

Patrícia Alba, advogada, nasceu no dia 13 de setembro de 1975 e é casada com Marco Alba, ex-
prefeito de Gravataí. No seu primeiro mandato no Parlamento gaúcho, presidiu a Comissão Externa 
de Fiscalização ao Programa Assistir e a Comissão Especial do Transporte Público Metropolitano. Ela 
também preside a Frente Parlamentar do Comércio de Bens e Serviços. Desde 2019, preside o MDB 
Mulher do Rio Grande do Sul.
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Omédico Pedro Ozório Pereira foi reeleito para seu quinto mandato na Assembleia Legislativa com 
31.255 votos pelo PSDB. Natural de Canguçu, onde nasceu em 31 de agosto de 1953, ele obteve o 

maior número de votos em sua cidade natal (13.283). Os demais municípios onde obteve as maiores 
votações foram São Lourenço do Sul (3.483), Pelotas (2.405), Vacaria (1.609) e São Jerônimo (1.301).

Antes dos mandatos na Casa, ele foi vereador em Canguçu de 1993 a 2000, cidade onde 
também já concorreu à prefeitura. Pedro Pereira ainda disputou uma vaga na Câmara Federal. 

Na atual legislatura, o tucano instalou Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-392. Ele 
também teve aprovado o projeto de sua autoria que revoga a lei que criou pensão para os ex-
governadores e suas viúvas. A matéria, apresentada em 2015, foi aprovada, com 49 votos 
favoráveis e 1 contrário, em julho de 2021. Ainda foi autor de proposta aprovada que dispõe sobre a 
substituição da energia tradicional por energia solar fotovoltaica nos prédios públicos do Estado.

Para a próxima legislatura, o parlamentar deve seguir atuando na defesa de demandas nas áreas da 
saúde, segurança pública, educação, setor primário e infraestrutura. “Vamos continuar trabalhando 
da mesma forma, visitando os municípios, ouvindo e respeitando as pessoas, e com a mesma 
simplicidade de sempre”, declarou.
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Pepe VARGAS

Segundo mais votado da bancada do PT, o ex-prefeito de Caxias do Sul Pepe Vargas fez 69.949 
votos, reelegendo-se para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O petista tem 64 anos, é 

médico e já comandou o Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2012 e as secretarias de Relações 
Institucionais e de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2015.

Natural de Nova Petrópolis, Pepe Vargas iniciou sua trajetória política nos anos 1980 no combate à 
ditadura militar. Como diretor da União Estadual dos Estudantes (UEE), foi um dos líderes da Caravana 
das Diretas, movimento que percorreu o Rio Grande do Sul defendendo a realização de eleições diretas 
para presidente em 1984.

Foi o primeiro vereador do PT de Caxias do Sul, cidade para qual se mudou com a família aos seis 
anos. Em 1996, foi eleito prefeito e reeleito em 2000. Na sua gestão, o município serrano passou 
a ser considerado o melhor em qualidade de vida do RS, segundo o Índice de Desenvolvimento 
Socioeconômico (IDESE), da Fundação Estadual de Economia e Estatística.

Em 2006, Pepe Vargas foi eleito deputado federal e reeleito em 2010 e 2014.

Em seu atual mandato na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão Especial destinada a debater a 
Previdência Pública e coordenou a Comissão de Representação Externa para Acompanhar o Processo 
de Planejamento e Execução das Ações para a Imunização contra o Coronavírus da População Gaúcha. 
Além disso, foi presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Previdência Pública; Frente Parlamentar 
em Defesa da Petrobras como Fomentadora de Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul; Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Usuários de Rodovias Pedagiadas no Território do Rio Grande 
do Sul e Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Covid-19.

Na próxima legislatura, ele pretende dar continuidade ao debate sobre questões sociais e problemas 
estruturais do Estado, especialmente a situação das fi nanças e previdência públicas e sobre a 
pertinência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. “Vamos dar sequência ao trabalho que já 
estamos desenvolvendo, com prioridade para saúde, educação e infraestrutura e também trabalhando 
os chamados ’grandes temas’, que são o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e a questão 
das fi nanças públicas”, elencou.

Pepe Vargas fez votos em 329 municípios, mas suas maiores votações ocorreram em Caxias do Sul 
(49.830 votos), Bento Gonçalves (2137 votos) e Farroupilha (2014 votos).
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Professor BONATTO

Com 48.409 votos, o ex-prefeito de Viamão Valdir Bonatto (PSDB) conquistou, pela primeira vez, 
uma vaga na Assembleia Legislativa. A cidade que administrou em dois períodos foi onde fez mais 

votos (35.601). Também obteve votação expressiva em Porto Alegre (6.591), Alvorada (1.446), Gravataí 
(1.242) e Cachoeirinha (483).

Pedagogo, pós-graduado em Orientação Educacional e especialista em Administração Escolar, 
Professor Bonatto nasceu em 18 de setembro de 1960, em Xanxerê (SC). É gestor da rede de escolas 
Centro Educacional Santa Isabel, que tem cinco unidades de ensino infantil, fundamental e médio, 
além da Faculdade FACESI, e também possui empreendimentos no ramo do agronegócio e de água 
mineral.

Foi vereador de Viamão entre 1989 e 1992, ajudou a formar o PSDB no município e foi secretário da 
Educação na cidade entre 1993 e 1996. Concorreu a prefeito em 1996 e a vice-prefeito em 2000, mas 
não se elegeu, tendo disputado a prefeitura novamente em 2012, quando obteve a vitória. Em 2020, 
concorreu a prefeito novamente, sendo eleito para o segundo mandato, mas renunciou ao cargo, em 
abril de 2022, para concorrer a deputado estadual.

Em seu primeiro mandato na ALRS, Bonatto diz que vai focar sua atuação em pautas importantes para 
Viamão e Região Metropolitana, como a construção de um novo Hospital Regional em Viamão. Também 
trabalhará para a qualifi cação das estruturas das escolas estaduais, a ampliação do monitoramento 
e cercamento eletrônico das cidades da região, além da integração do transporte coletivo da Região 
Metropolitana.

“Outra ação importante é a articulação junto ao governo estadual para a chegada de novas empresas e 
empregos em Viamão, absorvendo a qualifi cada mão de obra local, especialmente no setor do turismo, 
que tem um potencial gigante na cidade. Uma das molas propulsoras é o Parque Estadual de Itapuã, 
que está recebendo obras de infraestrutura na região e pronto para ser concedido, gerando emprego 
e desenvolvimento”, aponta.
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Eleito para seu primeiro mandato de deputado estadual, Claudio Maximiliano Branchieri 
(Podemos) conquistou 33.709 votos. Sua maior votação foi em sua cidade natal, Caxias do Sul 

(19.063), seguida em Flores da Cunha (1.781), Farroupilha (849), Garibaldi (416) e Carlos Barbosa (604).

Nascido em 30 de dezembro de 1970, ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade 
de Caxias do Sul e possui mestrado em Economia pela UFRGS. Foi professor de graduação em 
Ciências Econômicas por 18 anos e, atualmente, é professor de pós-graduação da Faculdade 
da Serra Gaúcha. Também é instrutor de Certifi cação Anbima CFG / CGA / CGE e sócio-diretor 
da Planef Consultoria, empresa fundada em 2001 com atuação na área de Gestão de Negócios.

Professor Cláudio explica que, na pauta dos costumes, é um conservador tradicional e um liberal na 
pauta econômica. Entre suas propostas, estão o incentivo de parcerias público-privadas, a defesa 
da responsabilidade fi scal, o aprofundamento da reforma administrativa do Estado e o combate 
ao privilégio no setor público. “Minhas bandeiras são a redução do tamanho do Estado, o respeito ao 
dinheiro do cidadão, o respeito ao fundamento da responsabilidade fi scal, a construção de sistemas que 
permitam que o Estado volte a ser competitivo e a crescer”, explica.
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Rodrigo Lorenzoni foi reeleito para seu segundo mandato, desta vez sob a sigla do Partido Liberal 
(PL). Conquistou a maior votação da sua bancada e foi o terceiro mais votado para o Legislativo 

gaúcho, com 85.692 votos. Entre os municípios onde obteve maior votação destacam-se Porto Alegre 
(12.305), Caxias do Sul (4.396), Pelotas (3.577), Alvorada (3.406) e Canoas (3.048).

Natural de  Porto Alegre, nasceu em 23/06/1979. É médico veterinário, com pós-graduação em 
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com extensão na School of Business 
Administration da Universidade de Miami (EUA). Presidiu o Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) por seis anos. Na política partidária, foi presidente do Democratas 
em 2019.

Foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre em 2021, participando do 
processo de regulamentação da Lei de Liberdade Econômica municipal. Exerceu a mesma função 
no Executivo estadual (01/2019 - 04/2019), além de comandar a pasta de Articulação e Apoio aos 
Municípios, no período.

Em seu primeiro mandato, na 55ª Legislatura, assumiu como suplente de 27/03/19 a 21/02/20, e 
reassumiu a cadeira como titular em março deste ano, após a cassação de Ruy Irigaray. Foi autor da Lei 
de Liberdade Econômica em âmbito estadual: a norma  reduz a burocracia nas atividades econômicas 
e facilita a relação entre empreendedores e poder público no âmbito estadual. Ele propôs e presidiu as 
seguintes frentes parlamentares: Frente Parlamentar da Agricultura Gaúcha; Frente Parlamentar para 
Discutir a Utilização de Tração Animal no RS e Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedor e da 
Liberdade Econômica. Atualmente é integrante titular das Comissões de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo; e de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle; além de suplente na 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo.
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Ronaldo SANTINI

Com 28.294 votos, o advogado Ronaldo Santini (Podemos) retorna ao Parlamento gaúcho para seu 
terceiro mandato. Lagoa Vermelha, onde nasceu, foi o município onde mais fez votos (6.306). Em 

seguida vêm as cidades de Porto Alegre (1.209), Nova Bassano (1.130), Portão (796) e Vacaria (707).

Nascido em 2 de outubro de 1973, Santini atuou no gabinete do ex-senador Sérgio Zambiasi e na 
secretaria da bancada federal gaúcha do Congresso antes de ser eleito deputado estadual em 2010. 
Quatro anos depois, foi reeleito. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal, fi cando na primeira 
suplência do PTB. Assumiu em fevereiro de 2019, fi cando na Câmara dos Deputados até março de 
2021, quando veio para o governo do Estado como secretário de Turismo. Em março de 2022, deixou 
a Secretaria para concorrer a deputado estadual, deixando o PTB e se fi liando ao Podemos. Passadas 
as eleições, voltou ao Executivo estadual agora como titular da Secretaria Extraordinária de Apoio à 
Gestão Administrativa e Política.

Com perfi l municipalista, Santini pretende atuar na 56ª Legislatura na busca de melhorias diretas na 
qualidade de vida da população. “Vamos defender todas as pautas que infl uenciem diretamente na vida 
dos gaúchos, conduzindo os trabalhos com muito trabalho e dedicação, levando resultado para a vida 
das pessoas”, garante.
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Sergio PERES

Sergio Peres Alos, 54 anos, nascido em 02/07/1968, é natural de Santo Antônio da Patrulha. É pastor 
da Igreja Universal. Reeleito para o 4º mandato pelo Republicanos, com 74.685 votos, teve votação 

destacada em Porto Alegre (13.807) e na Região Metropolitana, onde somou votos em Canoas (3.913), 
Gravataí (3.109), Alvorada (2.792), Viamão (2.556), Cachoeirinha (1.841), Sapucaia do Sul (1.224), e Guaíba 
(970), e também na Serra, em Caxias do Sul (3.818). Alcançou a 6ª posição entre os dez mais votados da 
56ª Legislatura, desempenho superior aos pleitos anteriores.

Ao longo do terceiro mandato, presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (2020/2021) e 
em 2022 presidiu a Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia. Em 2021, presidiu a 
Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva da Piscicultura no RS, a fi m de estimular a produção 
e comercialização de peixes, bem como a capacitação dos produtores e pescadores.

Assumiu o primeiro mandato na 51ª Legislatura da ALRS (2003/2007). Iniciou o mandato fi liado ao PSB, 
trocando de sigla ainda em 2003 para o PL. Dois anos depois, optou pelo PTB, sigla na qual encerrou 
o mandato e não disputou a reeleição. Retornou ao Parlamento na 54ª Legislatura (2015/2019), eleito 
para o segundo mandato pela opção partidária assumida em 2009, o PRB. Atualmente é fi liado ao 
Republicanos.

Adiantou que uma das prioridades do próximo mandato será a aprovação de projetos de sua autoria 
que já estão em trâmite no Poder Legislativo gaúcho, como o PL 269/2021, que isenta do pagamento 
de tarifa de pedágio os veículos cujos proprietários residam ou trabalhem nos municípios sedes das 
praças de pedágio; o PL 142/2016, que prevê a reserva de 2% vagas de trabalho para pessoas com 
mais de 60 anos em empresas privadas com mais de 100 empregados; e o PL 249/2021, que impõe 
aos locadores a obrigatoriedade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU - nos 
imóveis residenciais do Rio Grande do Sul. No momento, as proposições aguardam parecer na CCJ. 
Peres também planeja a criação de outras frentes de amparo aos homens e mulheres do campo.
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Silvana COVATTI

Silvana Covatti (PP) foi eleita para seu quinto mandato consecutivo, com 82.717 votos. 
Frederico Westphalen (2.364), Vacaria (1.507), Sarandi (1.284), Guaporé (1.279) e 

Lagoa Vermelha (1.238) são os cinco municípios onde obteve o maior número de votos.

A parlamentar iniciou sua trajetória no   parlamento estadual em 2007. Em seu segundo 
pleito, em 2010, foi a campeã de votos da AL, e desde então está sempre entre os deputados 
mais votados.  Pela quarta vez, é a deputada mais votada da bancada dos Progressistas.’

Silvana Maria Franciscato Covatti nasceu em 8/12/1963 (59 anos) em Frederico Westphalen.  
Em 2016 tornou-se a primeira mulher, em 183 anos de história, a assumir a titularidade 
da presidência do Parlamento gaúcho. Como presidente, buscou levar a produção 
legislativa e a atividade institucional do Parlamento ao encontro das comunidades.

Ao longo de seus mandatos, Silvana consolidou sua atuação na defesa e no aperfeiçoamento 
das políticas públicas para as mulheres e para área social, como a necessidade de ampliar e 
qualifi car as ações voltadas ao idoso e jovens. Atua na busca por mais recursos para saúde e 
educação, apresentando propostas relacionadas à conscientização para a prevenção do câncer 
de mama, ao combate ao uso de drogas, pela permanência dos Hospitais de Pequeno Porte (HPPs) 
e reedição do plano de renegociações dos débitos do Programa de Crédito Educativo do Estado.

Entre os projetos apresentados destaca-se o PL 260/2015, que determina a divulgação dos 
direitos das pessoas com neoplasia maligna (câncer) pelos órgãos públicos do Rio Grande do Sul. A 
proposição transformou-se na Lei nº 14.803, de 22 de dezembro de 2015. Outro projeto de autoria 
da deputada é o que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos 
estabelecimentos penitenciários do Rio Grande do Sul, sancionada  em 17 de março deste ano.

Em 30 de março de 2021 foi escolhida para atuar à frente da Secretaria de Agricultura do Estado, 
substituindo o fi lho, deputado federal Luís Antônio Covatti. É casada com o ex-deputado Vilson 
Covatti, com quem iniciou sua carreira na política. É professora primária e acadêmica de Direito.
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Sofi a CAVEDON

Construtora da Escola Cidadã e defensora do Movimento Escola Sem Mordaça, Sofi a Cavedon 
conquistou seu segundo mandato no parlamento gaúcho com 39.039 votos. Sua maior votação 

ocorreu em Porto Alegre, onde foi a sexta candidata mais votada, totalizando 21.791 votos.

Antes de chegar à Assembleia, a professora natural de Veranópolis foi vereadora da capital por cinco 
mandatos consecutivos, que iniciaram em 2000. Atuou como líder da oposição e presidiu a Casa em 
2011. Foi ainda a primeira procuradora da Mulher na Câmara de Porto Alegre.

Sofi a tem 59 anos e é formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), onde também cursou pós-graduação em Educação Física Pré-escolar e Escolar. Foi dirigente 
da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras e do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e 
exerceu o cargo secretária de Educação e Cultura da prefeitura da capital, entre janeiro de 2003 e abril 
de 2004.

Em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, foi presidente da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em 2019 e 2020 e da Comissão Especial para Monitorar o 
Plano Estadual de Educação em 2022 e, no mesmo ano, comandou a Procuradoria Especial da Mulher. 
Além disso, Sofi a presidiu a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, da Recreação e do Lazer; 
Frente Parlamentar de Incentivo ao Livro e à Leitura; Frente Parlamentar em Defesa do Hospital de 
Pronto Socorro de Porto Alegre; Frente Parlamentar em Prol da Duplicação da Estrada Caminho do 
Meio-Protásio Alves; Frente Parlamentar de Avaliação e Revisão das Desonerações Fiscais e Frente 
Parlamentar em Defesa do Cais Mauá.

No próximo mandato, pretende dar seguimento ao trabalho de fortalecimento da educação e da 
cultura, além de atuar em pautas de apoio ao empoderamento feminino, economia solidária, meio 
ambiente sustentável, alimentação saudável, inclusão, diversidade e saúde pública. “Vamos continuar 
trabalhando em prol de uma educação de qualidade que chegue a todos e todas, com a superação 
da evasão escolar e da não aprendizagem, efeitos da pandemia e também de uma agenda contra 
profi ssionais e escolas. Tivemos perdas de qualidade e perdas de estudantes. A Educação de Jovens 
Adultos é um exemplo e um grande desafi o que vamos continuar a perseguir, assim como a inclusão 
escolar com sucesso e o combate às escolas cívico-militares e outras iniciativas que buscam afastar 
estudantes e calar professores”, asseverou.

Sofi a anunciou ainda que irá trabalhar, com base nos dados levantados pela Comissão Especial do 
Plano Estadual de Educação, para fazer com que o RS avance no cumprimento das metas. 
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Eleito para o quarto mandato pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 24.946 
votos, obtidos em 486 municípios gaúchos. Suas maiores votações vieram de sua cidade 

natal, Tapejara (5.260 votos), seguida por Porto Alegre (1.585 votos) e Erechim (1.564 votos).

Aprimeira eleição foi em 2006, reeleito em 2010 e 2014, quando presidiu a Assembleia Legislativa. Foi 
prefeito de Tapejara por dois mandatos, vereador e presidente da Famurs na gestão 2003/2004. 

Defende o municipalismo e a viabilização asfáltica para todos os municípios, assim como a educação 
pública de qualidade, melhoria de condições na agricultura, saúde, geração de emprego e renda nas 
pequenas comunidades, a universalização do acesso asfáltico a todos os municípios, e adoção de 
pedágios comunitários nas rodovias gaúchas. Foi membro da CPI dos Pedágios e relatou a CPI do Adubo.

Em 2013, foi primeiro-secretário da Mesa Diretora e relator da Subcomissão para Análise dos Contratos 
das Obras de Ligação Asfáltica, no âmbito da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Em 2011, 
presidiu a Comissão Especial sobre os Municípios sem Acesso Asfáltico. Em 2015, teve o mandato 
cassado pelo TRE, sob acusação de abuso de poder político. A decisão foi revertida pelo pleno do TSE 
em 2017. 

“Regressar ao Parlamento é a continuidade de uma trajetória política voltada para a construção de 
avanços na qualidade de vida da população gaúcha”, enfatiza Sossella, cuja atuação nos mandatos 
anteriores sempre foi pautada na presença junto às comunidades e no encaminhamento direto das 
demandas populares. “É trabalho intenso para alcançar melhorias nos municípios”, enfatiza, retomando 
a preocupação com as obras de infraestrutura no estado e a conclusão dos acessos asfálticos que 
ainda faltam em pelo menos 40 municípios. “Trata-se de viabilizar o desenvolvimento para locais que 
ainda hoje são precários e de difícil acesso”, argumenta, referindo-se em especial ao transporte de 
mercadorias, de escolares e de pessoas em busca de saúde, “o verdadeiro equilíbrio rodoviário do RS 
depende da conclusão desses trechos”. 

Gilmar Sossella, 61 anos (nasceu em 13/04/1961), é agricultor, bancário e advogado formado pela 
Universidade de Passo Fundo.

Gilmar SOSSELLA
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Stela Beatriz Farias Lopes recebeu 39.039 votos, conquistando seu quinto mandato de deputada 
estadual. O município de Alvorada, onde foi vereadora (1993-1996) e prefeita em duas gestões 

(1997-2000 e 2001-2004), garantiu à professora estadual 20.346 votos, sua maior votação. Em Porto 
Alegre, recebeu 5.086 votos e em Canoas, 1355 votos. As demais indicações vieram, especialmente, de 
municípios da Região Metropolitana.

Natural de Ibirubá, tem 58 anos e é formada em História, com pós-graduação em Gestão Pública. 
Iniciou sua militância social na Pastoral da Juventude nos anos 1980, passando à militância sindical 
por meio do Cpers-Sindicato na década seguinte. Foi secretária da Administração e dos Recursos 
Humanos no governo de Tarso Genro, garantindo a reformulação de diversas carreiras e estabelecendo 
critérios objetivos de promoção e melhorias salariais, e a primeira procuradora Especial da Mulher da 
Assembleia Legislativa.

Stela teve atuação destacada na oposição aos governos de orientação neoliberal, que se sucederam 
no Rio Grande do Sul de 2003 a 2022, com um período de interrupção representado pela gestão de 
Tarso Genro. Trabalhou para impedir a prorrogação dos contratos de pedágio durante o governo Yeda 
Crusius e presidiu a CPI da Corrupção, que apurou desvio de recursos em órgãos públicos e resultou 
no afastamento e indiciamento de diversos agentes públicos.Defende o serviço público, a luta das 
mulheres, das pessoas com defi ciência, o segmento LGBT+, assim como a educação, saúde e os 
servidores públicos. 

“Minhas pautas giram em torno da garantia e ampliação de direitos da população. Seguirei fazendo 
uma defesa forte do serviço e do servidor público, especialmente, dos setores que têm menor 
capacidade de intervenção e voz ativa. Além disso, vamos agregar novas pautas, como a economia 
popular e solidária”, anunciou.
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Valdeci OLIVEIRA

Valdeci Oliveira (PT) foi presidente da Assembleia Legislativa no último ano da 55ª Legislatura 
(fevereiro 2022-janeiro 2023). Reeleito para seu quarto mandato consecutivo, alcançando a maior 

votação de sua bancada e a sétima entre os 55 eleitos para a próxima legislatura. Recebeu 70.580 
votos, 34.704 dos quais de eleitores de Santa Maria, município do qual foi prefeito por duas ocasiões 
(2001/2004 e 2005/2008).

Ex-metalúrgico, natural da localidade de São José da Porteirinha (atualmente município de Dilermando 
Aguiar), foi vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na década de 1980 e vereador de 
Santa Maria de 1989 a 1996. Em 1994, concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados e fi cou na 
primeira suplência, assumindo o cargo em 1997. No ano seguinte, foi reeleito.

Nos três mandatos exercidos no parlamento gaúcho, atuou na defesa dos serviços públicos, contra as 
privatizações e em pautas relacionadas às áreas sociais e às questões regionais. Na atual legislatura, 
propôs e presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da RSC-287; Frente Parlamentar 
em Defesa da Proteção à Gestante e Parturiente contra a Violência Obstétrica no Rio Grande do Sul; 
Frente Parlamentar em Defesa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;  Frente Parlamentar 
em Defesa do Trabalho e da Renda Básica; Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e 
Frente Parlamentar em Defesa da Jornada de 30h e do Piso Salarial para a Enfermagem.

Valdeci Oliveira é autor da lei que institui o teste de triagem neonatal para todas as crianças nascidas 
no Rio Grande do Sul, com o propósito de garantir diagnóstico precoce de patologias graves, e do 
projeto de lei que institui a Política Estadual de Renda Básica no Rio Grande do Sul, cuja tramitação 
permanece suspensa até o fi nal de seu o mandato na presidência do Legislativo, como é de praxe 
quando os autores das propostas presidem a Casa.

Nos próximos quatro anos, pretende ampliar as lutas em defesa de políticas públicas para a geração 
de emprego e renda, saúde, educação e cultura. “Mandatos são acúmulos de experiências. Como 
vereador no fi nal da década de 1980, depois como deputado federal, prefeito de Santa Maria por duas 
vezes e a partir do ano que vem num quarto mandato como deputado estadual, aprendi que toda 
luta, quando necessária e socialmente justa, vale a pena. O próximo período irá exigir muito de toda a 
sociedade, das instituições, dos parlamentos. E são vários os desafi os. Além da permanente defesa 
do Estado Democrático de Direito, temos muito a fazer para a retomada de uma vida mais digna para 
todos”, aponta o deputado, que pretende intensifi car a mobilização para garantir a aprovação da renda 
básica gaúcha.
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Vilmar ZANCHIN

Reeleito para o terceiro mandato com 44.367 votos, Vilmar Zanchin (MDB), advogado, 
recebeu 12.340 votos em Marau, sua cidade natal, onde foi prefeito. Em Serafi na Corrêa, ele 

recebeu 2.519 votos e, em Farroupilha, 1.268 votos.  “Vou continuar lutando por mais recursos 
e autonomia dos municípios, defendendo o homem do campo, visto que o agronegócio é 
grande pilar de sustentação da economia do estado e do Brasil”, destaca o parlamentar.

Zanchin afi rma que segue, também, em busca de um estado mais efi ciente, que pague as suas 
contas em dia e que possa garantir os serviços essenciais para a população, como saúde, educação, 
segurança, infraestrutura, entre outros. “Nosso mandato tem como responsabilidade honrar e 
representar cada gaúcho que acredita e confi a no nosso trabalho na Assembleia Legislativa”, declara. 

No Parlamento gaúcho, o deputado foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
por duas vezes e presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo. Ele também 
instalou a Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos na Assembleia Legislativa. 

Vilmar Zanchin nasceu em 13/02/1972 e ocupou cargos públicos em Marau, onde foi secretário 
municipal, vereador e presidente da Câmara, além de prefeito e vice-prefeito.

PERFIL PARL AMENTAR - 56ª LEGISL ATUR A

MDB



58

Zé NUNES

Com 44.035 votos, o engenheiro agrônomo Zé Nunes (PT) foi reeleito para o terceiro mandato 
de deputado estadual. Ele recebeu votos de eleitores de 267 municípios, mas os maiores 

desempenhos foram registrados nas urnas de São Lourenço do Sul (8.750 votos), Jaguarão (3.334 
votos) e Camaquã (3.129 votos). “Essa foi a eleição das nossas vidas. Os 44.035 votos conquistados 
trazem um enorme orgulho e ainda mais energia para que, nos próximos quatro anos, juntos, 
avancemos nossas lutas, promovendo o desenvolvimento de novos setores e consolidando cada vez 
mais o desenvolvimento regional, sempre estimulando a autoestima das pessoas e o protagonismo da 
população, especialmente das que mais precisam das políticas públicas do Estado”, ressalta.

Zé Nunes foi prefeito de São Lourenço do Sul, município onde nasceu, por duas gestões (2005/2008 e 
2009/2012) e também vereador por dois mandatos.

Na Assembleia Legislativa, realizou um trabalho voltado para desenvolvimento regional, fortalecimento 
da agricultura familiar, conclusão da duplicação da BR-116, defesa das empresas públicas e dos direitos 
dos trabalhadores. Foi presidente Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
em 2021 e 2022.

Propôs e presidiu uma série de frentes parlamentares: a Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Pesqueiro e pela Implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Rio 
Grande do Sul; a Frente Parlamentar em Defesa da Microgeração e Minigeração de Energia Renovável; 
a Frente Parlamentar pela Conclusão do Hospital Escola Público Regional 100% SUS na Região Sul; 
Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária; Frente Parlamentar em Defesa dos Alimentos 
Tradicionais e Artesanais de Origem Animal e Vegetal; Frente Parlamentar em Defesa da Conclusão 
da Duplicação da BR-116 no Trecho dos Municípios de Guaíba e Pelotas e das obras no Entorno 
da Cidade de Pelotas; Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público; Frente Parlamentar da 
Apicultura e Meliponicultura; Frente Parlamentar em Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais; 
Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores e Produtoras da Cadeia Produtiva do Tabaco e Frente 
Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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