PERFIL DOS ELEITOS
DEPUTADO FEDERAL
ACRE
PASTOR MANUEL MARCOS
Manuel Marcos Carvalho de Mesquita nasceu em 7 de maio de 1972, em
Tianguá (CE).
Está em seu segundo mandato como vereador de Rio Branco (AC). Em 2017,
foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. É o
presidente estadual do PRB Acre.
Tem atuação pautada em prol da juventude, valorização da família, saúde,
transporte, educação e infraestrutura, além da garantia de um serviço público
de qualidade.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Acre com 7.489 votos.
ALAGOAS
SEVERINO PESSÔA
Severino de Lira Pessôa nasceu em 6 de fevereiro de 1970 em Arapiraca (AL).
Comerciante na área de supermercados, iniciou sua trajetória política em 2008,
quando recebeu o apoio de 3.202 eleitores e ocupou a quarta posição do
vereador mais bem votado em Arapiraca. Dois anos mais tarde, em 2010,
resolveu alçar um voo mais alto e se candidatou a deputado estadual,
recebendo 16.206 votos e garantindo um assento na Assembleia Legislativa de
Alagoas. Já nas Eleições 2014, foi reconduzido ao cargo com a confiança de
30.806 eleitores.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Alagoas com 70.413
votos.
AMAPÁ
ALINE GURGEL
Aline Paranhos Varonil Gurgel nasceu em 25 de novembro de 1980, em
Macapá (AP). Formada em Direito e especialista em Licitações Públicas,
ingressou na política em 2009, onde começou a atuar pela participação da
mulher nos espaços de poder.
Em 2012, foi eleita vereadora em Macapá com mais de 4,7 mil votos, mais
votada no município. Nas Eleições 2014, Aline concorreu ao cargo de vicegovernadora do Amapá pela coligação “Unidos pelo Amapá que queremos” e
em 2016, disputou a Prefeitura de Macapá. Em 2018 foi secretária de Políticas

Públicas para Mulheres do Estado do Amapá. Recebeu várias homenagens por
sua atuação em defesa da mulher, entre elas a Medalha Mulher Destaque
Brasil pela União dos Vereadores do Brasil (UVB). Também foi premiada com o
Troféu de Melhor Vereadora do Brasil pela UVB.
Nas Eleições 2018 foi eleita deputada federal pelo PRB Amapá com 16.519
votos.
AMAZONAS
SILAS CÂMARA
Silas Câmara nasceu em 15 de dezembro de 1962, em Rio Branco (AC).
Jornalista e teólogo, o republicano também é graduando em Direito. Com
carreira política no Amazonas, está em seu quinto mandato consecutivo como
deputado federal. Sua atuação é pautada em ações que versam sobre
segurança pública, saúde, educação, geração de emprego e renda e justiça
social. Nas Eleições 2016, disputou vaga à Prefeitura do Amazonas.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Amazonas com
117.181 votos.
CAPITÃO ALBERTO NETO
Alberto Barros Cavalcante Neto nasceu no dia 5 de maio de 1982, em
Fortaleza (CE). Buscando novos desafios em sua vida, foi para Manaus (AM),
onde estudou e tornou-se Sargento Controlador de Voo da Aeronáutica e em
seguida policial militar. Alberto Neto tem dois filhos, frutos do seu primeiro
casamento, Rayssa e Felipe. Hoje, é casado com a soldado da PM, Fernanda
Rodrigues.
Alberto Neto foi aprovado no concurso de Oficiais da Polícia Militar do
Amazonas e ingressou na Academia de Polícia Militar Coronel Neper de
Alencar, em 2010, onde se tornou Bacharel em Segurança Pública, diploma
conferido durante a Formação como Oficial da Polícia Militar.
Atualmente, é capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas e usa as
mídias sociais como ferramenta, principalmente para aproximar os policiais às
comunidades. Publica diariamente uma rotina policial com o objetivo de
divulgar o trabalho árduo realizado pela Polícia Militar do Estado do Amazonas
e do Brasil.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Amazonas com
107.168 votos.

BAHIA
MÁRCIO MARINHO
Márcio Carlos Marinho nasceu em 1970 em Cabo Frio (RJ). É radialista e
possui formação superior em Gestão Pública.
Foi deputado estadual na Bahia entre 2003 e 2006. Em 2006, concorreu as
eleições à Câmara dos Deputados e ficou como suplente. Em 2008, assumiu a
vaga de deputado federal e concorreu, no mesmo ano, ao cargo de viceprefeito da cidade de Salvador. Já em 2010, foi eleito deputado federal pelo
PRB Bahia com 157.917 votos, ocupando a sétima posição entre os mais
votados pelo estado. Em 2012, foi candidato a prefeito de Salvador, onde
alcançou notoriedade pelo seu desempenho nas urnas e em 2014 se reelegeu
para o terceiro mandato de deputado federal, com 117.470 votos.
Márcio Marinho tem atuação voltada em defesa dos direitos do consumidor,
aposentados e idosos. Foi presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos
Deputados em 2015, líder da bancada do PRB na Câmara entre 2016 e 2017 e
vice-líder em 2011, 2013 e 2014. Já em 2017, Marinho assumiu a Secretaria de
Comunicação Social da Câmara dos Deputados.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Bahia com 95.204
votos.
JOÃO ROMA
João Inácio Ribeiro Roma Neto nasceu em 17 de novembro de 1972, no Recife
(PE). Bacharel em Direito, possui vasta experiência na coordenação de
campanhas eleitorais quanto na administração pública. Ex-chefe de gabinete
do prefeito ACM Neto, Roma atuou no cargo desde o primeiro dia de governo,
sendo um dos responsáveis pela condução e o sucesso da gestão municipal,
aprovada por cerca de 80% dos soteropolitanos.
Engajado desde muito jovem na militância política, João Roma foi presidente
do PFL Jovem de Pernambuco em 1993. Em 1996, em Brasília, participou da
fundação Nacional do movimento da juventude partidária, sendo o primeiro
presidente nacional do PFL Jovem. Passou, a partir de então, a participar das
reuniões da Executiva Nacional do Partido, com direito a voz e voto, e teve a
oportunidade de conviver com grandes nomes da Política Nacional como Luís
Eduardo Magalhães, Jorge Bornhausen, José Jorge, Antônio Carlos
Magalhães, entre outros.
João Roma Neto foi participante da Academia Internacional para Dirigentes da
Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade em Gummersbach (Alemanha)
e ex-Vice-presidente da IFLRY (Federação Internacional de Jovens Liberais).
Foi assessor do governo de Pernambuco entre os anos de 1991 e 1994;
assessor do Ministério da Administração de 1995 a 1998; delegado do
Ministério da Cultura para o Nordeste entre 1999 e 2002; chefe do escritório da

Agência Nacional de Petróleo (ANP) em Salvador, no período de 2002 a 2004;
chefe de Gabinete do prefeito ACM Neto, de 2013 a abril de 2018.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Bahia com 84.455
votos.
DISTRITO FEDERAL
JULIO CESAR
Julio Cesar Ribeiro nasceu em 24 de fevereiro de 1975, na cidade de São
Bernardo do Campo (SP). É formado em Direito pela Universidade Ibirapuera
de São Paulo.
Entre os anos de 1998 e 2006, foi diretor executivo nas Emissoras TV Itajaí, TV
Cultura Florianópolis, Rede Mulher de Televisão e TV Itapoan/BA. Entre 2006 e
2010, atuou como empresário nas áreas de segurança e comunicação, até ser
convidado a assumir em 2011 o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de
Esporte do Distrito Federal. Em 2012, tornou-se secretário estadual de Esporte.
Em sua gestão na pasta, conquistou a implantação de 11 Centros Olímpicos no
Distrito Federal, que atendem mensalmente mais de 40 mil pessoas com várias
atividades esportivas e de inclusão social, além de empregar mais de 350
professores e 250 estagiários, que são recrutados, de preferência, na própria
região, colaborando com o desenvolvimento das cidades mais carentes do DF.
Nas eleições de 2014, foi o deputado distrital mais votado do Distrito Federal
com o apoio de 29.384 eleitores.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Distrito Federal com
79.775 votos.
ESPÍRITO SANTO
AMARO NETO
Amaro Rocha Nascimento Neto nasceu em 4 de dezembro de 1976 em Vitória
(ES). Começou a trabalhar aos 15 anos no ano de 1992, na Rádio Tropical,
como narrador esportivo no eixo Rio-São Paulo. Foi neste momento que
percebeu que poderia crescer na carreira como radialista. Paralelamente ao
rádio, Amaro fez curso de mecânica de automóveis no Senai. Em 2009, Amaro
é aprovado no teste para o Balanço Geral da TV Vitória e começa a apresentar
o programa. Ele conseguiu fazer da atração diária um campeão de audiência.
O jornalista também almejou contribuir, de algum modo, para o bem-estar do
povo capixaba na política e retornou ao seu estado de origem. Foi então que
iniciou um período de muito estudo e aprendizado sobre política, administração
e legislação.
Concorreu ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2014 e foi eleito
com 55.408 votos, sendo o mais votado no Espírito Santo. Desde que assumiu

o mandato como parlamentar, Amaro tem trabalhado em questões sociais,
ambientais, de mobilidade e segurança. Apresentou mais de 60 projetos de lei
em áreas fundamentais para o desenvolvimento humano e econômico. Além
disso, atua em defesa turismo local e do esporte. Entre os projetos
apresentados, 11 foram aprovados no plenário e, desses, cinco viraram Lei.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Espírito Santo com
181.813 votos, o mais votado do estado.
GOIÁS
JOÃO CAMPOS
João Campos de Araújo nasceu em 28 de dezembro de 1962, no município de
Peixe (TO). É delegado da Polícia Civil e contabilista. Está em seu quarto
mandato consecutivo como deputado federal por Goiás. É o presidente
estadual do PRB Goiás.
Foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados e
relator do Novo Código de Processo Penal e da Lei de Delação Premiada.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Goiás com 106.014
votos.
MARANHÃO
CLEBER VERDE
Cleber Verde Cordeiro Mendes nasceu em 10 de maio de 1972, no Santa Luzia
(MA). Ainda criança, começou a trabalhar como auxiliar de feirante. Aos 18
anos de idade passou para o curso de matemática e, depois de formado,
começou a dar aulas no ensino fundamental e médio. Logo, passou em um
concurso público estadual, e em seguida, aos 22 anos, foi aprovado para o
INSS. Como servidor federal do órgão, Cleber Verde foi chefe de posto e
gerente regional. A experiência o levou para a vida política e, aos 24 anos, foi
candidato a vereador. Embora não tenha sido eleito, o maranhense recebeu
quase mil votos e ficou como primeiro suplente.
Foi vereador de São Luís (MA) por três mandatos consecutivos e está em seu
terceiro mandato consecutivo como deputado federal pelo Maranhão. É
presidente do PRB Maranhão.
Sua atuação é pautada na luta pelos direitos dos aposentados, idosos,
educação e pescadores. No período de 2015 e 2016, Cleber Verde ocupou o
cargo de chefe da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados
(Secom) e geriu uma equipe de quase 600 servidores compondo uma emissora
de TV, uma de rádio, um jornal impresso, um site e toda a estrutura de relações
públicas da Casa. Na chefia da Secom, a TV Câmara passou a ser transmitida
pelo Youtube, sem nenhum custo.

Cleber Verde ainda viabilizou o aplicativo Infoleg, que disponibiliza as pautas
das comissões, a agenda do plenário, o quórum das sessões e o resultado das
votações, também de forma gratuita. Também é autor do projeto de lei que deu
origem o Dia Nacional do Evangélico, que desde 2010 é comemorado todo 30
de novembro.
É autor dos livros: "Nova aposentadoria: desaposentação, a chave para uma
aposentadoria melhor"; "Aquicultura: impulsionando regiões, crescendo um
país" e "Manual do Vereador".
Atualmente preside a Frente Parlamentar dos Aposentados e Pensionistas, da
Frente Parlamentar Mista pelos Direitos dos Despachantes Documentalistas,
da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais
e Municipais do Brasil, Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Planos de
Cargos e Salários do Incra, além da Frente Parlamentar de Apoio ao Pescador.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Maranhão com
101.806 votos.
MINAS GERAIS
GILBERTO ABRAMO
Gilberto Aparecido Abramo nasceu em Porto Ferreira (SP), no dia 6 de agosto
de 1966. É bacharel em Ciências Sociais, Teologia e Jornalismo. Também é
pós-graduado em Gestão Financeira e Orçamentária em Organizações
Públicas. Está em seu quarto mandato como deputado estadual em Minas
Gerais. É presidente do PRB Minas Gerais.
Teve vários projetos aprovados, dentre eles o que proíbe o consumo de tabaco
e seus derivados em estabelecimentos fechados; o que proíbe a venda de
alimentos com alto teor de calorias nas escolas públicas e privadas; o que
proíbe o comerciante de recusar cheque de correntista com menos de dois
anos de conta corrente e o que regulamenta a semana de conscientização
sobre a doença de Alzheimer nas escolas de Minas Gerais.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Minas Gerais com
162.092 votos.
LAFAYETTE ANDRADA
Lafayette Luiz Doorgal de Andrada nasceu em 17 de outubro de 1966 em Belo
Horizonte (MG). É advogado, doutorando em Direito pela Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (Argentina) e membro do Instituto Mineiro de Direito
Constitucional e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Também
estudou Agronomia na Universidade Federal de Lavras (Ufla) e é técnico
licenciado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).

Foi vereador em Lavras (1992-1996), secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico de Barbacena (1997-1998), vereador em Juiz de Fora (2001-2004),
secretário de Estado de Defesa Social (2011-2012) e está em seu terceiro
mandato como deputado estadual. É vice-presidente da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Minas Gerais com
103.090 votos.
PARÁ
VAVÁ MARTINS
Wagner Bach Martins nasceu em Pelotas (RS) no dia 3 de junho de 1982.
Começou a trabalhar aos 13 anos vendendo picolé para ajudar no sustento da
família. Tornou-se radialista e apresentador de TV. Sempre foi ligado às causas
sociais, esteve à frente de vários projetos voltados a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Pará com 158.717
votos.
PARAÍBA
HUGO
Hugo Motta Wanderley da Nóbrega nasceu em João Pessoa (PB) no dia 11 de
setembro de 1989. Formado em medicina, Hugo foi o deputado federal mais
jovem da história do país, em 2010, aos 21 anos, com 86.150 votos.
Nas Eleições 2014, Hugo foi reeleito com 123.686 votos. Presidiu a Comissão
Parlamentar de Inquérito da Petrobras e a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Paraíba com 92.468
votos.
PARANÁ
LUIZÃO GOULART
Luizão Goulart Alves nasceu em Jandaia do Sul (PR), no dia 6 de junho de
1962. Em 2008, Luizão foi eleito prefeito de Pinhais. Em 2012, foi reconduzido
ao cargo com 93,7% dos votos, a maior votação do Brasil. Transformou Pinhais
e terminou o mandato com 94% de aprovação.
Como gestor, Luizão Goulart atuou por melhorias na saúde e educação.
Conseguiu a implantação da UPA 24 Horas, Novas Unidades de Saúde,
reabertura do Hospital e Maternidade Pinhais. Também investiu em Escolas em

Tempo Integral, cursinho pré-vestibular gratuito e capacitação continuada para
professores.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Paraná com 141.730
votos.
AROLDO MARTINS
José Aroldo Souza Martins nasceu em São Paulo (SP) no dia 3 de julho de
1961. Professor, apresentador de televisão e palestrante motivacional desde
1981, já proferiu palestras em vários países. Fala Português, Espanhol, Inglês,
Russo e Hebraico. É mestre em Ciências Sociais e Administração de Empresas
e doutor em Direito Internacional. Já viveu nos Estados Unidos, África do Sul,
Zimbabwe, Honduras, Rússia, Finlândia, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Brasil e
Israel
Desenvolve um trabalho de ética social e política e busca novas lideranças
para expô-las à militância das massas em prol dos menos favorecidos.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Paraná com 52.572
votos.
PERNAMBUCO
SILVIO COSTA FILHO
Silvio Serafim Costa Filho nasceu em 5 de março de 1982, no Recife (PE). É
formado em pedagogia.
Foi secretário de Turismo do Estado de Pernambuco em 2007, vereador do
Recife (PE) e está em seu terceiro mandato como deputado estadual por
Pernambuco.
Concorreu à Prefeitura de Recife nas Eleições 2016 como vice-prefeito, ficando
em 2º lugar na disputa.
Atualmente é líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa de
Pernambuco e é presidente estadual do PRB Pernambuco.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Pernambuco com
109.185 votos.
BISPO OSSESIO
Ossesio José da Silva nasceu no dia 9 de dezembro de 1954, na cidade do Rio
de Janeiro (RJ).
De família simples, pai lavrador e mãe dona de casa, Ossesio Silva batalhou
muito para superar as dificuldades da vida. Desde 1980, atua em projetos

sociais em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade social em
Pernambuco.
Nas Eleições 2010, foi candidato a deputado estadual e obteve 30.632 votos,
ficando na 5º suplência, mas foi convocado para assumir o cargo em 2011. Em
seu primeiro mandato, atuou em pautas pela defesa da família, educação,
infraestrutura, saúde e direitos humanos. Nas Eleições 2014, foi reeleito com
49.933 votos.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Pernambuco com
65.939 votos.
RIO DE JANEIRO
WAGNER MONTES
Wagner Montes dos Santos nasceu em 18 de julho de 1954, na cidade do Rio
de Janeiro (RJ). Criado no município de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, o apresentador e hoje deputado estadual pelo PRB, Wagner
Montes, adquiriu na infância pobre os alicerces para a construção de uma
carreira sólida. Uma de suas características mais marcantes, além da
solidariedade, é a disposição para o trabalho.
O programa “Balanço Geral” apresentado por Wagner Montes durante dez
anos pela Rede Record, foi seguramente o programa ao vivo de maior duração
na tv brasileira. Devido ao seu enorme sucesso, passou a ser gerado por
parabólica e internet para o mundo inteiro, além dos mais de 150 países que
integram a Record Internacional. Atualmente, o apresentador Wagner Montes
está no comando do programa “Cidade Alerta – Rio de Janeiro”, que é exibido
de segunda a sexta no horário nobre da Record. O programa está atingindo
altos índices de audiência e incomodando todos os concorrentes.
Mas nem sempre foi assim. O hoje apresentador e parlamentar já trabalhou
como garçom, vendedor de camisas e arriscou cortes afiados de carne atrás de
um balcão de açougue. Sua atuação ao longo de 36 anos na TV é marcada
pela luta pelo fim das desigualdades sociais e ainda pelo sentimento de
solidariedade. Características que o fazem hoje ostentar elevados índices de
popularidade. Ainda jovem, sua condição de aliado dos menos favorecidos,
levou o lendário Tenório Cavalcante, em Caxias, a apelidá-lo de “Chicote do
povo”.
Dono de uma presença marcante diante das câmeras, Wagner Montes é
considerado hoje uma das vozes mais influentes na televisão brasileira. Seu
bordão “escraaacha”, repetido a quatro cantos por crianças, jovens e adultos,
tornou-se uma marca.
Em 1974, estreou na Rádio Tupi, passando em 79 para a TV, onde apresentou
os programas “Aqui e Agora” na extinta TV Tupi e “O Povo na TV” na TVS, hoje
SBT – emissora de Silvio Santos, seu eterno mestre e padrinho, conforme
gosta de dizer.

O apresentador comandou diversos programas ligados à música e às causas
populares. Ao todo foram 17 anos trabalhando na emissora paulista, período
em que conheceu a atriz Sônia Lima e com quem está casado há 28 anos.
Wagner Montes é advogado formado pela Universidade Gama Filho, tendo
trabalhado ainda em diversas emissoras de rádio do Rio e São Paulo. Sua
experiência de vida mais dolorosa, contudo, ocorreu em 1981, quando sofreu
um grave acidente a bordo de um triciclo, na Zona Sul do Rio. Em 1997,
ingressou na CNT. Convidado pela Rede Record em 2003, o apresentador
estreou na emissora à frente do programa “Verdade do Povo”. Com a
popularidade em alta, o apresentador passou a comandar em 2005 o programa
“Balanço Geral”, cujos índices de audiência impuseram às emissoras
concorrentes mudanças profundas na grade de programação.
Wagner Montes elegeu-se no ano de 2006, com a expressiva votação de
111.802 votos, consequência de sua grande popularidade e carisma. Foi o
deputado estadual mais votado na cidade do Rio de Janeiro.
Em 2010, com 528.628 votos, destacou-se como o deputado estadual mais
votado da história política do Estado do Rio de Janeiro, como uma clara
demonstração de que a sua atuação parlamentar, principalmente nas áreas de
segurança pública, saúde e educação atendeu aos anseios da população
fluminense. Ocupou por quatro anos o cargo de 1º secretário da Mesa Diretora
da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)
Na eleição de 2014, foi reeleito, mais uma vez, com uma votação expressiva de
208.814 votos e foi o segundo deputado estadual mais votado do Rio de
Janeiro. Atualmente, Wagner Montes está filiado ao PRB e foi eleito para
ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora da Alerj.
Com coragem e determinação, ele segue na batalha por um Estado melhor.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Rio de Janeiro com
65.868 votos.
ROSANGELA GOMES
Rosangela de Souza Gomes nasceu em Nova Iguaçu (RJ), no dia 27 de
dezembro de 1966. É Formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes
e pós-graduada em Políticas Públicas e Direito Público pelo Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.
Começou sua jornada profissional como vendedora ambulante, trabalhou como
auxiliar em serviços gerais em uma clínica dentária e foi instrumentador
cirúrgica e auxiliar de enfermagem na Cruz Vermelha, no Hospital Renaud
Lambert e no Hospital da Posse. Sua luta pelo povo começou há 20 anos,
quando abraçou a causa da juventude menos favorecida e abandonada pela
sociedade.
Foi vereadora, por três legislaturas, na cidade de Nova Iguaçu (RJ) – município
onde há 12 anos não havia representação feminina. Em 2000, foi a única

mulher na Câmara Municipal. Em 2004, foi reeleita como a vereadora mais
votada da Baixada Fluminense. Nas Eleições 2006, Rosangela Gomes atendeu
a convocação do seu partido a concorrer ao Senado Federal, surpreendendo o
cenário político atingindo a marca de 262.132 votos, como suplente. Foi eleita
para o primeiro mandato como deputada estadual nas Eleições 2010. Na
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi presidente da Comissão de
Prevenção ao Uso de Drogas e atuou nas comissões de Combate às
Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião; Defesa dos
Direitos da Mulher; Saneamento Ambiental e Segurança Alimentar e também
foi relatora da Comissão Especial para Tratar da Deficiência do Abastecimento
de Água na Baixada Fluminense.
Nas Eleições 2014, foi eleita deputada federal pelo PRB Rio de Janeiro com
101.686 votos. Foi coordenadora do PRB Jovem, conhecido hoje como PRB
Juventude, de 2007 a 2010. Atualmente, coordena as ações do PRB Mulher
em âmbito nacional, cargo ocupado desde 2011.
Nas Eleições 2018 foi reeleita deputada federal pelo PRB Rio de Janeiro com
63.952 votos.
RIO GRANDE DO SUL
CARLOS GOMES
Antonio Carlos Gomes da Silva nasceu na cidade de Saúde (BA), no dia 13 de
junho de 1972, numa família de 11 irmãos. Foi deputado estadual por dois
mandatos consecutivos e nas Eleições de 2014 se tornou o primeiro deputado
federal do PRB no Rio Grande do Sul, eleito com 92,3 mil votos. É presidente
estadual do PRB Rio Grande do Sul.
O papeleiro que chegou a deputado tem como principais bandeiras a melhoria
dos serviços de Saúde e da rede de ensino, a defesa dos direitos dos usuários
de pedágio, políticas de Saúde do Homem, de valorização dos servidores
públicos, de combate às drogas, ações voltadas às cadeias produtivas da
reciclagem e também da pesca e piscicultura, além da defesa dos animais.
Para todas essas áreas e segmentos, Carlos Gomes já tem leis aprovadas,
proposições em trâmite no Legislativo gaúcho e na Câmara Federal ou
intervenção direta junto aos Poderes Executivos Estadual e Nacional.
Atualmente, é membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família; da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Entre dezenas de homenagens que recebeu em reconhecimento a sua atuação
parlamentar, destaca-se o Prêmio Springer Carrier-ARI Por um Rio Grande
Maior, considerado o Oscar da política gaúcha. Carlos Gomes foi agraciado
com o Troféu Piá da Estância por seu trabalho nas áreas de Meio Ambiente e
Assistência Social. Este ano, foi premiado pelo Portal Ranking dos Políticos
como o 5º melhor deputado federal do Brasil, sendo o melhor entre os 31
gaúchos e os 22 deputados do seu partido, o PRB.

É defensor intransigente da transparência da administração pública e das
políticas de geração de emprego e renda, com especial atenção ao estímulo e
fomento de pequenas empresas, além de ter sua atuação marcada pelo
combate à elevação de tributos.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Rio Grande do Sul
com 103.373 votos.
RORAIMA
JHONATAN DE JESUS
Jhonatan Pereira de Jesus nasceu em 3 de setembro de 1983 na cidade de
Boa Vista (RR). Médico e empresário, foi eleito em 2010 para seu primeiro
mandato como deputado federal com 16.550 votos, aos 27 anos. Nas Eleições
2014, foi reeleito com 20.677 votos.
Luta pelo desenvolvimento de Roraima, buscando soluções para as áreas
menos assistidas do estado, como saúde e infraestrutura, entre outras. O
objetivo é cumprir, durante o mandato, as promessas de campanha. E já
conquistou algumas vitórias, como recursos para a reforma do Hospital de
Cararaí, a revitalização da Praça Ayrton Senna e melhorias e expansão da
Universidade Federal de Roraima. Um projeto do deputado Jhonatan de Jesus
já virou lei, que disponibiliza 3% de residências adaptadas ao uso por pessoas
com deficiência, dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida". "Essas
conquistas me dão a certeza de estar no trajeto correto do meu mandato
parlamentar: melhorar a qualidade de vida da população e trazer mais
desenvolvimento para o meu estado", aponta o deputado.
Jhonatan de Jesus é membro titular da Comissão de Seguridade Social e
Família, na qual pretendo exercitar minha visão de médico para buscar as
soluções que o Brasil precisa para avançar na qualidade da saúde pública.
Também sou membro da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, da qual foi
eleito coordenador dos trabalhos na região norte. E ainda é integrante da
Comissão Especial para analisar a Proposta de Emenda Constitucional – PEC
111/2011, que dispõe sobre a transposição de servidores dos ex-territórios de
Amapá e Roraima para o quadro da União.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB Roraima com 13.429
votos, o segundo mais votado do estado.
SANTA CATARINA
HÉLIO COSTA
Hélio Francisco da Costa nasceu em Florianópolis (SC) no dia 3 de março de
1954. Começou sua carreira profissional em 1978 como repórter, trabalhando
nas áreas de política e esporte. Teve passagem pela Rádio Record e sua mais
recente atuação foi na RICTV Santa Catarina apresentando a edição local do
Cidade Alerta.

Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB Santa Catarina com
179.307 votos, o mais votado do estado.
SÃO PAULO
CELSO RUSSOMANNO
Celso Ubirajara Russomanno nasceu em São Paulo (SP) no dia 20 de agosto
de 1956. É jornalista, bacharel em Direito, especializado em defesa do Direito
do Consumidor. Deputado Federal em seu quinto mandato, teve a maior
votação do país no ano de 2014, com 1.524.286 votos. No Congresso
Nacional, foi autor de projetos de leis para a melhoria do Código de Defesa do
Consumidor e presidente da Frente Parlamentar da Polícia Federal durante 14
anos.
Como repórter de telejornais em diversas emissoras de televisão, Celso
Russomanno encontrou no microfone não apenas uma ferramenta para
informar, mas um aliado em defender os direitos dos cidadãos. Foi repórter da
Rádio Manchete, Rádio Record, Rádio Bandeirantes, TV Gazeta, SBT (Aqui
Agora), Rede Record (Cidade Alerta), Rede Bandeirantes, Rede TV e Rádio
Tupi, Rede Brasil, CNT e Rede Record (Balanço Geral). Como Jornalista,
apresentou vários programas de TV, entre eles: “Circuito Night and Day”;
Programa Night Clip”; “Aqui e Agora”; “Cidade Alerta”; “Prá Valer”; e “Programa
Celso Russomanno”.
Devido às circunstâncias da morte de sua esposa Adriana, nos anos 90 passou
a fazer denúncias de imperícia, imprudência e erro médico. E transformou seu
programa de variedades em um programa de defesa dos direitos das pessoas
vítimas de todo tipo de abuso. Nesta época, foi convidado por dois diretores do
SBT para ajudar na criação do Programa Aqui Agora.
Apresentou o Programa Jogo do Poder pela CNT; e o Programa Celso
Russomanno pela TV Gazeta. Atualmente apresenta o quadro Patrulha do
Consumidor, nos Programas Hoje em Dia e Cidade Alerta – pela Record TV,
veiculado em todo o Brasil e mais 160 países. Iniciou sua carreira no rádio
ainda mais cedo, em 1986, tendo trabalhado nas principais emissoras de São
Paulo.
Autor de várias obras sobre Direito do Consumidor, escreve para 23 veículos
de comunicação. Líder de audiência com reportagens em defesa do
consumidor, desde a década de 1990, Celso Russomanno é reconhecido nas
ruas como uma pessoa que se preocupa com as condições da população.
Atualmente, é presidente da Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Parlasul), do qual é membro atuante desde 1996 e já criou várias
legislações de Defesa do Consumidor vigentes na Argentina, Uruguai e
Paraguai.
Entre suas atividades anteriores, podemos destacar funções de extrema
responsabilidade exercidas pelo parlamentar. Celso Russomanno trabalhou no

Departamento de Trânsito de São Paulo, foi comissário de menores e chefe do
plantão central do Juizado de Menores de São Paulo, foi assistente da Divisão
de Transportes do Palácio do Governo, trabalhou no gabinete do Governador
do Estado de São Paulo, foi chefe da Representação do Gabinete da VicePresidência da República em São Paulo e assessor no Ministério das Minas e
Energia.
Como Deputado Federal foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
(CDC) e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC); membro
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); membro da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI);
membro e Tesoureiro do Parlamento Latino Americano (Parlatino); membro do
Grupo Parlamentar Brasil – União Européia; chefe de Delegação de várias
missões representando o Brasil no exterior; autor e relator de vários Projetos e
Leis, que alteram o Código de Defesa do Consumidor e a Legislação correlata;
membro da Comissão do Código Brasileiro de Trânsito; membro da Comissão
que elaborou o Novo Código Civil; relator da Lei de Arbitragem; relator do
Estatuto do Torcedor; relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência; entre
diversas outras.
Especialista em Direito do Consumidor organizou, no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o Sistema Nacional de Política e Defesa do
Consumidor. Relatou e presidiu a aprovação do Código Latino Americano de
Defesa do Consumidor e do Usuário, em Guayaquil – Equador. Com as
principais medalhas do país foi condecorado: Exército, Marinha e Aeronáutica.
Neste ano de 2018, foi eleito por unanimidade para liderar a bancada de 22
parlamentares do Partido Republicano Brasileiro (PRB) na Câmara dos
Deputados.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB São Paulo com
521.728 votos.
MARCOS PEREIRA
Marcos Antônio Pereira nasceu no dia 4 de a abril de 1972, na cidade de
Linhares (ES). É advogado internacional, especialista em Direito e Processo
Penal, professor universitário, autor jurídico e presidente nacional do PRB
desde 2011.
Aos 17 anos abriu seu escritório de contabilidade em sociedade com dois
colegas. Marcos Pereira cresceu rápido. Em 1995 já era diretor administrativo e
financeiro da Rede Record do Rio de Janeiro.
Em 1999, assume a direção da ‘Rede Mulher de Televisão’. Quatro anos
depois, Marcos Pereira torna-se vice-presidente da ‘Rede Record’, a segunda
maior emissora de televisão do Brasil.

Foi responsável pelo redirecionamento e pela trajetória econômica da empresa
até 2009, período em que se registrou o maior crescimento da Record desde
sua fundação na década de 50.
As transformações positivas foram sentidas nas áreas de finanças, jurídica,
recursos humanos e especialmente em tecnologia, já que era o responsável
pela aquisição de equipamentos inclusive das demais praças.
Concomitante a isso, em 2003 torna-se sócio da ‘LM Consultoria’, empresa de
consultoria e auditoria nas áreas contábil e fiscal. Em 2013, ao deixar a LM,
funda a ‘Pereira, Moraes e Oliveira Sociedade de Advogados’.
Responsável pelo planejamento e condução das atividades, seu escritório hoje
denominado ‘Marcos Pereira e Oliveira Sociedade de Advogados’ tem mais de
20 profissionais que atendem diversos clientes em diferentes áreas.
Entre 2009 e 2012, concomitante às outras atividades, foi eleito Diretor do
Banco A.J. Renner S/A; e Conselheiro da Renner Participações S/A entre 2010
e 2013. Afastou-se em definitivo para dedicar-se exclusivamente ao PRB.
Em maio de 2016, Marcos Pereira se licenciou do cargo de presidente nacional
do PRB e assumiu o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
cargo em que permaneceu até janeiro de 2018, quando pediu demissão.
Advogado no Brasil e em Portugal e autor jurídico
Marcos Pereira formou-se em Direito pela ‘Universidade Paulista’, em 2005, e
especializou-se em Direito e Processo Penal pela ‘Universidade Presbiteriana
Mackenzie’. É inscrito na OAB/SP, OAB/DF e OAP (em Portugal).
Membro-fundador da ‘Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa’, podendo
exercer a advocacia em Portugal, Marcos Pereira também lecionou Direito
Penal no ‘Instituto Brasiliense de Direito Público’ (IDP), entre 2010 e 2012.
Ele é autor do livro ‘O uso da informação como notícia do crime ambiental’,
com prefácio do ministro Marco Aurélio Mello (STF), lançado na Livraria Cultura
em São Paulo e na OAB de Brasília.
Marcos Pereira também é autor do artigo ‘Segurança do Estado e
Comunicação Social’, publicado no livro ‘Estudos Jurídicos’ em homenagem ao
ministro César Asfor Rocha, 20 anos de STJ, pela Editora Migalhas.
Ainda no âmbito jurídico, foi membro da Comissão Especial de Direito
Empresarial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Honrarias
– Comenda Café Filho, Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores
(CNPA) e o Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura (Conepe), Brasília-DF,
2015;

– Título amigo do Pescador, Confederação Nacional de Pescadores e
Aquicultores (CNPA) e o Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura (Conepe) ,
Brasília-DF, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Arujá, Câmara Municipal de Arujá, Aruja-SP,
2015;
– Comenda Tavares Bastos, Assembleia Legislativa de Alagoas, Maceió-AL,
2015;
– Comenda Pontes Miranda, Câmara Municipal de Maceió, Maceió-AL, 2015;
– Medalha Legislativa do Mérito Educativo e Cultural, Câmara Municipal de
Diadema-SP, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Cotia, Câmara Municipal de Cotia, Cotia-SP,
2015;
– Cidadão Honorário de Sorocaba, Câmara Municipal de Sorocaba, Sorocaba SP, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Araraquara, Câmara Municipal de
Araraquara, Araraquara-SP, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Campinas, Câmara Municipal de Campinas,
Campinas-SP, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Taubaté, Câmara Municipal de Taubaté,
Taubaté-SP, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Porto Velho, Câmara Municipal de Porto
Velho, Porto Velho-RO, 2015;
– Título de Cidadão Honorário de Guarujá, Câmara Municipal de Guarujá,
Guarujá-SP, 2014;
– Título de Cidadão Honorário de Brasília, Câmara Legislativa do Distrito
Federal, Brasília-DF, 2014;
– Título de Cidadão Honorário de Curitiba, Câmara Municipal de Curitiba,
Curitiba-PR, 2014;
– Comenda da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª
Região, São Paulo-SP, 2014;
– Medalha de Mérito Pedro Ernesto, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro-RJ, 2013;
– Medalha Zumbi dos Palmares, Câmara Municipal de Salvador, Salvador-BA,
2013;

– Título de Cidadão Recifense, Câmara Municipal de Recife, Recife-PE, 2012;
– Medalha Tiradentes, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro-RJ, 2012;
– Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados, Brasília-DF, 2011;
– Medalha Mérito Comendador Soares, Nova Iguaçu-RJ, 2011;
– Comenda Vereador Otacílio Holanda, Câmara Municipal de Alagoas, MaceióAL, 2011,
– Honraria Mérito Profissional da Academia Brasileira de Arte, Cultura e
História, Brasília-DF, 2011.
Bibliografia:
Autor do livro “O uso da informação como notícia do crime ambiental”, com
prefácio do ministro Marco Aurélio Mello (STF), o livro propõe discutir como a
informação de crimes ambientais produzida pelos meios de comunicação pode
contribuir para a preservação do meio ambiente, além de servir de instrumento
para a investigação criminal. Pereira defende que a veiculação desses crimes,
especialmente por emissoras de rádio e TV, pode ser utilizada na instauração
do inquérito policial, do procedimento de investigação ou mesmo da ação
pública incondicionada.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB São Paulo com
139.165 votos.
VINICIUS CARVALHO
Vinicius de Rapozo Carvalho nasceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ) no dia 7
de janeiro de 1966. É advogado, radialista, locutor, apresentador e pastor
licenciado. Pós-graduado em direito do consumidor e direito previdenciário,
capacitação pelo Departamento Nacional de Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça em Defesa do Consumidor; Curso de Extensão em Direito
Tributário pela OAB/DF e Curso de Extensão em Direitos Humanos e
Cidadania pela UniverCidade do RJ. Autor dos livros sobre Direito do
Consumidor: ‘Consumidor consulte seus direitos’; ‘Em defesa do consumidor,
com Vinícius Carvalho’; ‘Cartilha de Orientação ao Consumidor’; 'Direito de
conhecer o seu Direito'.
Começou a vida profissional na Rádio Record e lá alcançou grandes
conquistas profissionais. No início de 2014, assumiu mais um desafio, desta
vez como coordenador de ação social, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, e percorreu todo o Estado de SP conhecendo a
realidade das entidades sociais e desenvolvendo projetos em parceria com
prefeitos e vereadores dos municípios.

Está em seu segundo mandato como deputado federal por São Paulo. Sua
atuação é pautada na defesa pelos direitos do consumidor, assistência social, e
políticas públicas para os aposentados.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB São Paulo com
97.862 votos.
ROBERTO ALVES
Benedito Roberto Alves Ferreira nasceu no dia 27 de maio de 1960, na cidade
de Taubaté (SP). Foi metalúrgico durante 15 anos e ingressou na vida pública
com o objetivo de fazer prevalecer o direito das pessoas comuns, criar leis para
beneficiar crianças e adolescentes, idosos e trabalhadores, independentemente
de sua cor, religião ou condição financeira.
Em 2000, Roberto Alves candidatou-se a vereador pela primeira vez em São
José dos Campos (SP). Recebeu de 5.500 votos, sendo o quarto candidato
mais votado do município naquela eleição. Entretanto, a expressiva votação
não foi suficiente para alcançar o coeficiente eleitoral, deixando-o fora do Poder
Legislativo Municipal.
Em 2002, um novo desafio. Lançou-se candidato a deputado estadual. Com a
incrível marca de 73 mil votos, elegeu-se como o 51º parlamentar mais votado
no estado de São Paulo. Neste período, Roberto Alves recebia em seu
escritório, denominado “Casa do Povo”, cerca de 100 pessoas semanalmente,
tornando-o um dos parlamentares com maior atuação política junto à
população em São José dos Campos.
Em 2006, já na cidade de Campinas, o maior desafio de sua vida pública. Com
mais de 77 mil votos, ficou como segundo suplente pelo partido nas eleições
para deputado federal. Em 2008, pelo PRB, foi candidato a vereador em
Campinas e obteve mais de quatro mil votos, porém, não conseguiu se eleger.
No ano de 2009 assumiu a cadeira de deputado federal, sendo autor da lei que
criou a “Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança
Desaparecida”, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Também é autor
da lei que torna a cidade de Holambra a capital nacional das flores e a que
reconheceu Taubaté como a Capital Nacional da Literatura Infantil.
Em 2012, Roberto Alves disputou a eleição para vereador pelo PRB e foi eleito
com 5.911 votos em Campinas. Em 2014, elegeu-se deputado federal com 131
mil votos, sendo o quinto candidato mais bem votado da região metropolitana
de Campinas.
Roberto Alves exerce o mandato em Brasília (DF) defendendo a bandeira de
defesa dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Como presidente da
Frente Parlamentar Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, ele percorre as cidades do interior paulista, levando informação
e serviços à população, no que se refere à prevenção contra o abuso sexual
infanto juvenil.

Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB São Paulo com
82.097 votos.
MILTON VIEIRA
Milton Vieira Pinto nasceu em 16 de setembro de 1962, na cidade de Iepê
(SP). É deputado estadual pelo PRB, mora em São José dos Campos, é
casado com a Rosangela e tem três filhos, a Amanda, o Ricelli e o Rafael. Sua
vida passou por uma transformação quando, na capital, passei a frequentar aos
cultos da Igreja Universal e ali meu chamado para a vida pública se confirmou.
Em 1991, fui consagrado para auxiliar no trabalho pastoral, colaborando com
as obras sociais da igreja. Uma das minhas primeiras atuações se deu na
Sociedade Pestalozzi de São Paulo (atual ABADS), em projetos voltados ao
atendimento de crianças e jovens com necessidades especiais. Foi eleito
presidente da Associação Beneficente Cristã, onde coordenou os trabalhos de
evangelização nos presídios e de assistência social às comunidades carentes,
além de enviar várias carretas de alimentos, roupas e medicamentos para a
população afligida pela seca do Nordeste.
Este engajamento fez com que entrasse na política, sendo eleito deputado
estadual, em 1998 e reeleito em 2002. Em 2006, se lançou a deputado federal,
ocupando a 4ª suplência e assumiu o mandato em 2009. No Congresso
Nacional, ajudou a aprovar dois grandes projetos, a Lei da Ficha Limpa e o
programa Minha Casa, Minha Vida.
Em 2010, retornou ao cargo de deputado estadual e, em 2014, fui reeleito para
o quarto mandato.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado federal pelo PRB São Paulo com
77.143 votos.
MARIA ROSAS
Maria do Parto Mendes Rosas nasceu em Angra dos Reis (RJ) no dia 1º de
outubro de 1965. É pastora, mãe, professora, administradora, gestora
comercial e voluntária em inúmeros projetos sociais. É viúva e tem um filho,
Isac Mendes Rosas.
Professora especializada em alfabetização desde 1984, esteve à frente de
classe de alfabetização em escolas públicas por oito anos e alfabetizou nesse
período 460 crianças em comunidades carentes e de difícil acesso. Ao longo
de 35 anos, realizou trabalho missionário em Pernambuco, Bahia, Paraíba,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. É voluntária, há mais de 30
anos, em inúmeros projetos sociais por todo o Brasil e em diversos
seguimentos.
Foi voluntária por dois anos no Instituto Nacional do Câncer - INCA (Cruz
Vermelha), Unidade de Vila Izabel, atendendo famílias e cuidadores. Realizou
trabalho de utilidade pública no programa de rádio "De Mulher pra Mulher", em

Campos dos Goytacazes, por três anos (1992/1995); coordenou o Projeto Ler e
Escrever (alfabetização de jovens e adultos), no Estado do Rio de Janeiro, por
quatro anos (1991/1995), no qual foram alfabetizados 380 alunos.
No ano de 2010, abraçou a causa de 850 crianças e jovens com deficiência
intelectual e autismo, na Associação Brasileira de Assistência e
Desenvolvimento Social – ABADS (antiga Pestalozzi de São Paulo), que
oferece atendimento nas áreas da saúde, educação, assistência social e
emprego apoiado, sob o paradigma da inclusão social. Neste período, presidiu
a referida instituição por três anos de forma voluntária, cabendo registrar que,
apenas nos últimos dois anos, foram realizados 520 mil atendimentos gratuitos,
tendo sido inseridas no mercado de trabalho em São Paulo 350 pessoas com
deficiência intelectual e autismo.
Coordenou o projeto de ressocialização de pessoas em situação de rua, por
meio do oferecimento de cursos profissionalizantes em todo o Brasil. Só no ano
de 2017, foram inseridas no mercado de trabalho 278 pessoas. Sobre o
trabalho de cunho evangelístico, já coordenou projetos para o público feminino
em presídios e para vítimas de violência doméstica, além da realização de
palestras para mães que criam seus filhos sozinhas.
Coordenou, também, por cinco anos, a Escola Bíblica Infantil da Igreja
Universal do Reino de Deus, orientando educadoras voluntárias, e
evangelizando crianças e jovens carentes de vários Estados do Brasil, além de
participar de outros projetos sociais da Instituição, realizando atendimentos,
reportagens e divulgação dos mesmos.
Coordena o Grupo FAMA (Família dos Autistas), que visa unir e dar apoio
necessário aos familiares dos autistas, para que eles vençam as suas
dificuldades diárias, levando informações, abordando temas próprios da sua
vivência, para torná-las fortes e capazes de vencer as adversidades, "cuidando
de quem cuida". Esse trabalho está sendo desenvolvido em diversas
Instituições em São Paulo ligadas à área de atuação, e também por meio de
palestras em Universidades. O grupo atende, atualmente, cento e cinquenta
famílias.
Atualmente trabalha nos Projetos da Evangelização da Universal em São
Paulo, nos quais participa de projetos sociais e realiza o desejo -que sempre
teve - de levar a salvação e uma vida melhor a todas as pessoas.
Nas Eleições 2018 foi eleita deputada federal pelo PRB São Paulo com 71.745
votos.

