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ACRE
DOUTORA JULIANA
É advogada e servidora aposentada do Ministério Público Federal, local onde trabalhou durante
30 anos. Juliana é de origem humilde, sendo a filha mais velha de 11 irmãos. Desde muito cedo
sabe bem o que é o árduo trabalho, pois já aos 12 anos de idade auxiliava sua mãe no trabalho,
que era lavadeira de roupas. Perseverando com Deus, Doutora Juliana realizou um de seus
sonhos: concluiu o curso de Direito na Universidade Federal do Acre, quando passou a militar
com bravura a advocacia. Já aposentada do serviço público, Juliana foi convidada, em 2013, para
assumir a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Acre.
Pela sua história de luta e amor ao próximo, Doutora Juliana aceitou o desafio, disposta a mais
uma vez lutar em busca da realização de um sonho: colaborar, de forma efetiva, com o
desenvolvimento social. Em março de 2014, Juliana se afastou da Administração Pública pronta
para ingressar, mais uma vez, em busca de novos desafios e foi eleita deputada estadual.
Nas Eleições 2018 foi reeleita deputada estadual pelo PRB Acre com 5.990 votos.

AMAPÁ
PASTOR OLIVEIRA
Carlos Antônio Oliveira Santos é bancário e foi eleito deputado estadual pelo Amapá nas
eleições 2014, com 6.486, com a sétima maior votação do estado para o cargo. Antes disso, ele
já havia disputado o cargo de vereador em Macapá nas eleições de 2004, 2008 e 2012, ficando
com suplente. Ele também foi candidato a deputado federal em 2010 e apesar de ter obtidos
uma votação expressiva, não conseguiu se eleger.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Amapá com 5.852 votos.

AMAZONAS
JOÃO LUIZ
João Luiz Almeida da Silva nasceu em 29 de junho de 1972 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). É
apresentador e radialista Nas Eleições 2016 foi eleito vereador de Manaus com a maior votação.
Entre maio de 2017 e abril de 2018 ocupou o cargo de secretário de Juventude, Esporte e Lazer
da capital manauara, retornando ao mandato de vereador para disputar as eleições de deputado
estadual nas Eleições de 2018.
Com um trabalho social intenso com a juventude da Zona Norte de Manaus, João Luiz
desenvolveu o projeto “Jovem Nota 10”. Com esse trabalho, o republicano ganhou destaque
com o trabalho de resgate de jovens em vulnerabilidade social e reconduzindo-os a uma vida
plena em sociedade.
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Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Amazonas com 25.858 votos.

BAHIA
JOSÉ DE ARIMATEIA
José de Arimateia Coriolano de Paiva nasceu em Alexandria (RN), no dia 13 de janeiro de 1963.
É casado com Ana Cristina, filha do ex-prefeito da cidade de Alexandria, Emídio de Souza, e
juntos tem dois filhos, Moisés e Lucas, além do neto João Lucas. Chegou à Bahia, em
1995. Arimateia começou a trabalhar na infância para ajudar no sustento da casa. Foi vendedor,
empresário de pequeno negócio, auxiliar administrativo e gerente.
Em 1998 foi eleito deputado estadual com 21.929 votos e em 2004, disputou o cargo de
vereador no município de Feira de Santana e foi eleito com 3.359 votos. Em 2008 concorreu à
reeleição pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) e foi o terceiro vereador mais votado de
Feira de Santana, com um total de 4.571 votos.
Em 2006, concluiu a faculdade de Jornalismo na Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana
(UNEF). Nas Eleições 2010, José de Arimateia foi eleito mais uma vez deputado estadual com
56.896 votos. Durante quatro anos esteve como presidente na Comissão de Saúde e
Saneamento, promovendo constantes debates, para conquistar uma saúde pública de
qualidade, sendo eleito “Deputado Destaque Parlamentar no ano de 2013”.
Em 2014 foi reeleito com 81.097 mil votos e continua lutando pela democratização da saúde,
direitos dos idosos, dos animais e em defesa da vida e da família. Em 2015 se tornou vicepresidente na Comissão de Saúde e presidente da Comissão em Defesa do Consumidor e
Relações no Trabalho na Casa Legislativa. Já em 2016, o republicano se tornou presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins na Bahia e ainda
presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Protagonismo Infanto-Juvenil no Estado.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Bahia com 65.946 votos.
JURAILTON SANTOS
Jurailton de Souza Santos nasceu no dia 27 de agosto de 1975, na cidade de Vera Cruz (BA). É
um homem de origem simples que tem uma trajetória de superação pessoal e ajuda ao próximo
por meio do trabalho social e de sua ação, enquanto religioso.
Assim, entendeu que na condição de deputado poderia de forma positiva contribuir para
melhorar a vida das pessoas, a defesa da fé e o desenvolvimento do Estado. Então, viu no pleito
de 2018 uma oportunidade de se colocar à disposição do eleitorado para ser uma voz ativa na
Assembleia Legislativa.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Bahia com 57.735 votos.
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CEARÁ
DAVID DURAND
David de Albuquerque Durand nasceu em Fortaleza (CE), no dia 09 de agosto de 1967. É casado
com Neide Durand e pai de David Durand Filho. É Pastor Evangélico e Radialista. Nas Eleições
2014, foi eleito para o cargo de deputado estadual com 53.608 votos.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Ceará com 45.795 votos.

DISTRITO FEDERAL
MARTINS MACHADO
Marcos Martins Machado nasceu no dia 8 de agosto de 1966, na cidade de São Paulo (SP). É
radialista e mediador social. Há 23 anos atua em ações sociais em comunidades carentes e
hospitais no Distrito Federal. Coordenou projetos para resgatar jovens em situação de
vulnerabilidade social, envolvimento com entorpecentes, além de ações com a prestação de
serviços sociais em várias regiões do DF.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado distrital pelo PRB Distrito Federal com 29.457 votos, o
mais votado do DF.
DELMASSO
Rodrigo Germano Delmasso Martins nasceu em 9 de junho de 1980, na cidade de Maringá (PR).
Mora em Brasília há 27 anos. É formado em Gestão Pública e pós-graduado em Serviço Social,
com mais de 15 anos de experiência em Gestão Pública. Delmasso é pastor na Igreja Sara Nossa
Terra.
Iniciou sua vida política no movimento estudantil. Fundou o Centro Acadêmico de
Processamento de Dados do CESUBRA e foi presidente do Centro Acadêmico de Administração
da UPIS. Foi eleito presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração, entidade
na qual representava, à época, aproximadamente 300 mil estudantes de todo o País. Foi
protagonista de ações importantes como a ampliação do acesso à meia-entrada e a primeira
marcha contra o aumento das mensalidades escolares no Distrito Federal.
Foi secretário-geral da Juventude Nacional do PSDB e participou ativamente na elaboração da
PEC da Juventude e do Estatuto da Juventude. Em 2008, acompanhou o deputado federal
Robson Rodovalho na Secretaria de Trabalho, auxiliando na implantação de projetos
importantes como o A-Tenda Trabalhador, o Endereço do Emprego e o Banco do Povo.
Em 2009, assumiu a Secretaria de Trabalho, executando o Programa A-Tenda Trabalhador, que
atendeu a aproximadamente 150 mil pessoas e qualificou outras 30 mil no Distrito Federal,
contribuindo para a redução da taxa de desemprego.
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Em 2010, foi candidato a deputado distrital, obtendo mais de 6 mil votos e alcançando a 1ª
suplência. Em 2011, assumiu a Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, sendo responsável por toda a gestão financeira, orçamentária e logística da
Secretaria.
Em 2013, aceitou o convite para ser presidente do Partido Trabalhista Nacional no DF (PTN-DF).
Por meio de assembleias pontuais realizadas nas regiões administrativas e mantendo contato
direto com a comunidade, alcançou o aumento de mais de 430% no número de filiações
partidárias na capital do País.
2014 – Eleito a Deputado Distrital com 20,894 votos, o 5º mais votado do Distrito Federal
2015 – Eleito a Suplente do 3º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito
Federal
2015 – Eleito a Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e
Controle da Câmara Legislativa do Distrito Federal
2015 – Eleito a Vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável,
Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Legislativa do Distrito Federal
2016 – Eleito a Presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle
da Câmara Legislativa do Distrito Federal
2016 – Eleito a Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Legislativa do
Distrito Federal
2016 – Autor e Eleito Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pedofilia
2017 – Autor e Eleito Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e foi eleito também, presidente da Frente Parlamentar
Interestadual em Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado distrital pelo PRB Distrito Federal com 23.227 votos.

ESPÍRITO SANTO
HUDSON LEAL
Hudson Soares Leal nasceu no dia 27 de outubro de 1964, na cidade de Vitória (ES). É médico
formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Foi diretor do Conselho Regional de
Medicina (CRM) e um dos fundadores da Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo
(Coopanest-ES), onde foi diretor e presidente. Lançou o Instituto Brasileiro de Anestesiologia
(Ibran) e foi um dos autores do livro Histórias da Anestesiologia do Espírito Santo. Em 2014 foi
eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual com 22.180 votos.
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A primeira disputa eleitoral foi em 2010, como candidato a deputado estadual, ficando como
suplente. Dois anos depois, em 2012, foi candidato a vice-prefeito de Vila Velha. Está em seu
primeiro mandato como deputado estadual no Espírito Santos.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Espírito Santo com 30.632 votos.
ERICK MUSSO
Erick Cabral Musso nasceu no dia 19 de fevereiro de 1987, na cidade de Vitória (ES). Nas eleições
de 2014, Erick Musso foi eleito deputado estadual com 14.638 votos e passou a ser o
parlamentar mais jovem da atual legislatura. Foi convidado e aceitou ser o vice-líder do
governador Paulo Hartung (PMDB) na Assembleia Legislativa.
A trajetória política teve início em 2008 quando tentou uma vaga no legislativo municipal, tendo
447 votos, não sendo eleito, porém quatro anos depois foi eleito com 1.546 votos, sendo o
vereador mais votado do município aos 26 anos. Em seguida, se tornou o mais jovem presidente
da Câmara Municipal da história de Aracruz. Erick é neto de Heraldo Barbosa Musso, que foi
deputado estadual por três mandatos e prefeito de Aracruz por dois mandatos.
Em 2016, o republicano foi candidato a prefeito da cidade de Aracruz, conquistando 26,51% dos
votos e ficando em segundo lugar na disputa.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Espírito Santo com 21.188 votos.

GOIÁS
JEFERSON RODRIGUES
Jeferson Rodrigues Lemos nasceu no dia 1º de maio de 1975, na cidade de Goiânia (GO). Nas
Eleições 2014, conquistou 36.369 votos para deputado estadual e ficou como suplente. Ele
assumiu o mandato em 22 de dezembro de 2016 em virtude da renúncia do também
republicano Gil Tavares, eleito prefeito de Nerópolis (GO), nas Eleições 2016.
Jeferson comandou, de 2011 a 2013, a Secretaria Extraordinária para Assuntos Religiosos e
Sociais e exercia, até o momento da sua diplomação como deputado, a função de assessor
especial da Governadoria.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Goiás com 45.605 votos, o segundo
mais votado do estado.
ALYSSON LIMA
Alysson Francisco de Lima nasceu no dia 2 de abril de 1975, na cidade de Londrina (PR). Aos 10
anos mudou com a família para o norte de Goiás, que alguns anos mais tarde se tornaria o estado
do Tocantins. Alysson é formado em marketing pela Universidade Norte do Paraná. Casado e pai
de três filhos. É jornalista, apresentador de TV e está em seu primeiro mandato como vereador
de Goiânia. Na Câmara Municipal foi presidente da Comissão de Direitos Humanos.
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No ano 1990, começou sua carreira como radialista, com passagens pelas principais rádios do
Brasil. Em 2004 trocou o rádio pela televisão se consagrando em programas populares, sendo
convidado no ano de 2009 para comandar o jornalístico Goiás no Ar na Rede Record.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Goiás com 30.868 votos.

MARANHÃO
ZÉ GENTIL
José Gentil Rosa, mais conhecido como Zé Gentil, nasceu no dia 18 de maio de 1940, na cidade
de Caxias (MA). Sempre preocupado em dar sua contribuição para construir uma sociedade
melhor, Zé Gentil já exerceu cargos públicos onde trabalhou muito pelas causas de interesse da
população. Ele já foi secretário municipal, vereador de Caxias e deputado estadual pelo
Maranhão, por três mandatos.
Por ter consolidado uma trajetória de muita atitude, firmeza e experiência de vida, popularizouse entre o povo maranhense a expressão: “o Zé Gentil não morre e nem fica pobre”, fazendo
referência ao fato dele já ter sofrido vários acidentes, inclusive um de avião e um de trem.
Após decidir se afastar da política, com a eleição do filho Fábio Gentil (PRB) para a prefeitura de
Caxias, numa eleição simbólica, com características plebiscitárias, Zé decidiu recentemente que
é chegado o momento de retornar à atividade que tão bem exerce, se submetendo novamente
ao crivo popular.
Anunciando que entraria na disputa eleitoral pelo cargo de deputado estadual, Zé Gentil alegrou
muito aqueles que já conhecem seu estilo de trabalho, sempre empenhado e firme na defesa
do Maranhão.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Maranhão com 62.364 votos.

MATO GROSSO
VALMIR MORETTO
Valmir Luiz Moretto nasceu no dia 28 de abril de 1970, na cidade de Palotina (PR). É empresário
na atividade do agronegócio e construtora. Chegou a Nova Lacerda (MT) no final da década de
1986 se estabelecendo na região, onde na companhia do pai trabalhou na agricultura familiar.
Foi prefeito de Nova Lacerda por dois mandatos. Em 2013 foi eleito presidente do Cidesa
(Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Oeste), sendo reeleito em 2015.
Valmir deixou a prefeitura como um dos prefeitos mais bem avaliados do estado. Em 2018
mudou-se para Pontes e Lacerda (MT).
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Mato Grosso com 21.261 votos.
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MATO GROSSO DO SUL
ANTONIO VAZ
Antonio Vaz Neto nasceu no dia 23 de setembro de 1964, na cidade de Sorocaba (SP). É formado
em administração de empresas e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Católica
Dom Bosco.
Disputou a primeira eleição em 2004, quando foi candidato a vereador na cidade de Itapevi (SP).
Em 2008, voltou a disputar o cargo e ficou como suplente. Já em 2012, foi candidato a vereador
na cidade Itaquaquecetuba (SP), também ficando como suplente. Por Mato Grosso do Sul,
disputou as eleições de 2014 como candidato a deputado estadual e obteve 13.958 votos,
ficando com suplente.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Mato Grosso do Sul com 16.224 votos.

MINAS GERAIS
MAURO TRAMONTE
Mauro Henrique Tramonte nasceu no dia 17 de maio de 1961, na cidade de Poços de Caldas
(MG). É bacharel em Direito, animador, radialista, apresentador. Começou sua trajetória no
jornalismo aos 18 anos em um pequeno jornal em Poços de Caldas/MG. Trabalhou na Rádio
Cultura (1992) e na TV Poços (1996). Criou o programa independente chamado Câmera Verdade
que em pouco tempo passou ser um sucesso na sociedade Poços-Caldense pelo seu cunho
informativo, social, em defesa dos interesses dos cidadãos. Desde 1996, o programa permanece
no ar sob a direção e supervisão de Mauro Tramonte e sua esposa Marilene do Carmo. De 1996
para 1997, também teve seus trabalhos junto a Rádio Difusora de Poços de Caldas, onde
apresentava o Programa Olho Vivo que também foi líder de audiência no horário.
No esporte, foi Diretor de Árbitros da Liga Poços-Caldense de Futebol ajudando a realizar vários
campeonatos do setor de futebol amador. Foi membro do corpo de Árbitros ligado à Federação
Mineira de Futebol.
Em 1998, se destacou ao assumir o cargo de Diretor da Guarda Municipal de Poços de Caldas,
criando rondas inéditas de proteção aos patrimônios públicos, em escolas e parcerias com a
Polícia Militar para proteção da sociedade. Pelo seu trabalho junto ao órgão foi convidado a
apresentar a Guarda Municipal em nossa capital Belo Horizonte, onde hoje a Guarda Municipal
de Belo Horizonte foi criada justamente aos moldes da Guarda Municipal de Poços de Caldas.
Em Belo Horizonte, foi colunista do Jornal Super, Jornal Hoje Em Dia, Jornal Folha de Minas e em
Poços de Caldas/MG escreveu para o Jornal Folha Popular. Foi radialista no programa Balanço
Geral na Rádio 98 FM na capital. Através de sua atuação no Programa Câmera Verdade, foi
convidado a fazer testes na Rede de Televisão Record em São Paulo, concorrendo com mais onze
candidatos de várias partes do Brasil.
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Foi o único aprovado e contratado para apresentar o Programa Balanço Geral em Belo
Horizonte. O programa tem grande destaque no cenário mineiro e altíssimos índices de
audiências e de liderança, além de ser transmitido para vários países da Europa, Japão, Estados
Unidos, entre outros.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Minas Gerais com 516.390 votos, o mais
votado do estado.
CARLOS HENRIQUE
Carlos Henrique Alves da Silva nasceu no dia 20 de julho de 1970, na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). É pastor evangélico, mora em Belo Horizonte há mais de 20 anos, é casado com Adailza
Araújo da Silva.
Foi vereador de Belo Horizonte por três mandatos consecutivos e está em seu segundo mandato
como deputado estadual em Minas Gerais.
Entre 2015 e 2017, foi secretário de Esportes do Estado de Minas Gerais. No período coordenou
o Núcleo de Articulação Minas 2016 e, também foi um dos responsáveis pelas atividades
referentes à realização dos Jogos Rio 2016 no estado.
Carlos Henrique é um defensor dos direitos da família, por isso luta por uma sociedade mais
justa e fraterna.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Minas Gerais com 79.088 votos.
CHARLES SANTOS
Charles dos Santos nasceu no dia 7 de setembro 1964, na cidade de Cabo Frio (RJ). É casado há
23 anos com Rosimari S. Santos. É bacharel em Teologia, pós-graduado em Ciências Políticas,
comunicador, palestrante motivacional. Tem dedicado os últimos 28 anos da minha vida em prol
dos mais necessitados, inclusive fora do Brasil (2005-2007) nas regiões mais desassistidas da
Guatemala (América Central).
Foi gerente de conteúdo do Portal Arca Center (arcacenter.com.br) e posteriormente, no
mesmo grupo, diretor comercial da Editora Unipro, geradora de conteúdos cristãos.
Em 2009, como diretor de Mercado Leitor do Jornal Hoje em Dia, empresa mineira filiada à ANJ
(Associação Nacional de Jornais) e que à época compunha o Grupo Record de Televisão, atuei
na expansão da circulação do tabloide pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Rio
de Janeiro.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Minas Gerais com 67.913 votos.

PARÁ
FÁBIO FREITAS
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Fábio Sousa de Freitas nasceu no dia 19 de agosto de 1985, na cidade de São Bernardo do Campo
(SP). É um jovem que viu na política uma maneira eficiente de fazer mais pela melhoria da
qualidade de vida da população. Tem atuado em todo o estado do Pará com projetos sociais.
É presidente estadual do PRB Pará.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Pará com 63.768 votos.
PROFESSORA NILSE
Maria Iranilse Brasil Dias Pinheiro nasceu no dia 19 de setembro de 1970, na cidade de Belém
(PA). Casada há 36 anos, mãe de três filhos e avó de três netos, notável incentivadora da
educação, coleciona premiações que reforçam seu papel como mulher, empreendedora,
educadora e política.
Por onde passa, Nilse faz questão de deixar registrada a sua luta em defesa de uma sociedade
justa, igualitária e humana, com base em uma educação de qualidade e inclusiva. Esse cuidado
com o social é a marca de uma empresária que ainda menina assumiu o cuidado dos irmãos
enquanto a mãe ia trabalhar e que, com muita dedicação, foi transformando seus sonhos em
realidade.
Aos 14 anos, Nilse ganhou uma bolsa no Colégio Salesiano do Carmo, onde entrou no
movimento jovem e conheceu seu marido, Amintas Pinheiro. Juntos fundaram em 1982 a
primeira unidade da Escola Madre Celeste, hoje referência no ensino educacional com quatro
unidades na região metropolitana de Belém. Nilse já foi secretária de cultura, esporte, lazer e
juventude, e a vereadora mais atuante de Ananindeua (PA) por quatro anos consecutivos.
Durante seu mandato, que aprovou um dos projetos que mais lhe trazem orgulho: a
Procuradoria Especial da Mulher, na qual esteve até o termino do seu pleito como procuradora
especial.
É diretora geral da primeira faculdade do município de Ananindeua, ESMAC, referência em
ensino de qualidade na região Norte. Sua eficiência em gestão foi reconhecida com o "Prêmio
de melhor gestão educacional do Pará em 2017". Há mais de 35 anos desenvolve projetos sociais
e pedagógicos para a comunidade da região metropolitana, sendo idealizadora da Associação
Escola Amintas Pinheiro que oferece ensino gratuito para cerca de 700 crianças nos bairros
carentes do Aurá e lcuí e do Projeto IDEAS que por meio de seus 11 poios, oferece atividades
para idosos e crianças de comunidades carentes, devolvendo dignidade e cidadania para
milhares de pessoas.
A maturidade deste longo trajeto rendeu à Professora Nilse outras funções, como diretora do
Conselho da Mulher Empresária de Ananindeua (CME), membro da Associação Comercial e
Industrial de Ananindeua (ACIA), membro e ex-presidente do Rotary Club de Ananindeua.
Nas Eleições 2018 foi eleita deputada estadual pelo PRB Pará com 18.391 votos.

PARAÍBA
NABOR
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Nabor Wanderley da Nóbrega Filho nasceu em 14 de setembro de 1965 em Patos (PB). Foi por
duas vezes prefeito da cidade natal e deputado estadual na legislatura (2011-2014).
Nabor deixou o cargo de prefeito com 84% de aprovação da população, sendo o prefeito melhor
avaliado da história do município. Como deputado estadual, o republicano aprovou vários
projetos e conseguiu aprovar 18 leis estaduais em benefício da população paraibana.
Como prefeito conquistou o reconhecimento da população e recebeu dois importantes prêmios
e todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). O primeiro foi pela Gestão
Eficiente da Merenda Escolar em 2016, na região Nordeste, pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. O segundo foi o “Selo Escola Solidária”, conferida pela Unicef
pela implantação do projeto Incentivo à leitura no município de Patos (PB).
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Paraíba com 32.627 votos.

PARANÁ
ALEXANDRE AMARO
Alexandre Amaro nasceu em 10 de setembro de 1973, na cidade de Santo André (SP). É radialista
e apresentador, tendo atuado também por muitos anos como gerente em instituições
financeiras. Possui graduação em Teologia pela Faterj e está casado há 24 anos com Vanilda
Amaro.
Por mais de duas décadas realiza um trabalho voluntário, humano e social com pessoas em
processo de recuperação, através do atendimento e aconselhamento junto ao dependente
químico e sua família.
Como Conselheiro de Casais, atua fortemente na restauração de famílias e como Palestrante,
desenvolve um trabalho motivacional junto às pessoas empreendedoras. Defensor dos idosos,
animais e do direito ao primeiro emprego para os jovens.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Paraná com 49.565 votos.

PERNAMBUCO
WILLIAM BRÍGIDO
William dos Santos Brígido nasceu em 13 de janeiro de 1970, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
De família humilde, teve uma infância simples, casou jovem aos 15 anos, com Sueli de Souza
Lodi Brígido com quem tem dois filhos. É pastor evangélico e desenvolve diversas ações sociais
para ajudar a população do Pernambuco e viu na política uma forma efetiva de contribuir ainda
mais o bem comum.
Realizou vários trabalhos sociais na Antiga ABC – Associação Beneficente Cristã, que realizava
arrecadações alimentos e distribuições para famílias de bairros carentes.
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Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Pernambuco com 46.759 votos.

PIAUÍ
PASTOR GESSIVALDO
Gessivaldo Isaías de Carvalho Silva nasceu em 8 de janeiro de 1969, na cidade de Teresina (PI).
É cristão, pedagogo, radialista, deputado estadual, ex-secretário de estado do Trabalho e
Empreendedorismo e presidente estadual do PRB Piauí. Casado a 29 anos com Francirene
Figueiredo Marinho Silva, pai de Gessica Marinho e Mateus Marinho.
Iniciou na vida pública em 1998, quando foi candidato a deputado federal, ficando em primeiro
suplente, e assumindo o mandato por duas oportunidades. Nesse período ocupou também o
cargo de subsecretário de estado do Trabalho e Ação Social, e Superintendente da
superintendência de desenvolvimento do extremo sul do Piauí.
Em 2008 assumiu a direção Sistema Nacional de Empregos no Piauí, Diretor do Sine (PI), onde
fez a implantação do setor de Recursos Humanos, integrado por psicólogos, Assistentes Sociais
e Pedagogos, proporcionando melhor desempenho da intermediação de mão de obra. Nesse
período o órgão chegou a encaminhar cerca de 15 mil piauienses ao mercado de trabalho.
Em 2010 disputou pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí, ficando na
primeira suplência, e assumindo a vaga por 4 anos, período onde se destacou, por ser um dos
deputados mais atuantes do Piauí, apresentando inúmeros projetos de leis que foram
sancionados, entre eles o que determina a destinação de 5% das vagas de emprego para
egressos do sistema prisional, em todos os editais de licitação e contratos diretos sem licitação
para obras do Governo do Estado.
Em 2014, disputa novamente o mandato de deputado estadual, sendo eleito com quase 26 mil
votos, sendo votado em mais de 200 dos 224 municípios do Piauí. Nesse período recebe o
convite para ser secretário de estado do trabalho e empreendedorismo, e revoluciona o setor
de empregos e mão de obras, tendo como bandeiras a qualificação profissional, o
empreendedorismo e a economia solidária, transforma o Piauí no estado que mais gerou
empregos formais no Nordeste e o sexto do ranking nacional do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged).
Atualmente é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) da Assembleia
Legislativa do Piauí, e tem o seu mandato voltado para as causas sociais, e a defesa dos valores
cristãos e da família.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Piauí com 28.259 votos.
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RIO DE JANEIRO
DANNIEL LIBRELON
Danniel Librelon Dias de Castro nasceu no dia 17 de maio de 1963, na cidade de Montes Claros
(MG). Em 1998, com apenas 15 anos de idade, se tornou pastor evangélico em Eldorado (MG).
Aos 21 anos casou-se com Vanessa Biezon em Campo Grande (MS). Desde então, passou por
cidades nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas e finalmente chegou ao
Rio de Janeiro, onde atualmente vive e trabalha em favor dos mais necessitados.
Coordenou dois grandes projetos sociais: O Força Jovem Universal, que alcança milhares de
jovens que se encontram perdidos nos vícios, criminalidade e sem perspectiva de vida. Através
de cursos, atividades culturais, sociais, esportivas e espirituais, o grupo prepara e conscientiza
de que “ser jovem é ser visionário”.
Depois disso, assumiu o maior grupo de evangelistas do Rio de Janeiro, o EVG Universal.
Também foi gestor do Centro Cultural Jerusalém, um ponto turístico oficial do Estado do Rio de
Janeiro que abriga a maquete permanente de Jerusalém.
Realizou diversos trabalhos e eventos sociais, como: O “Agente da Comunidade”, O Projeto Fé
Positiva, que leva atendimento médico, jurídico e muitos outros benefícios para os bairros mais
carentes do Rio de Janeiro.
Atua no Projeto “Anjos da Madrugada” que resgata e auxilia moradores de rua e o seu projeto
mais arrojado, “Os Adotados”, visa a ressocialização dos moradores de rua ao mercado de
trabalho, ao seio familiar resgatando assim a dignidade.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Rio de Janeiro com 63.767 votos.
TIA JU
Jucélia Oliveira Freitas nasceu em 19 de janeiro de 1968, na cidade de Conceição de Jacuípe (BA).
É pedagoga e pós-graduada em Direito da Infância e da Juventude pela FEMPERJ.
Está em seu primeiro mandato como deputada estadual no Rio de Janeiro. Na Assembleia
Legislativa é presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, e vicepresidente da Comissão de Combate à Discriminações e Preconceitos, e membro da Comissão
da Mulher.
Nas Eleições 2018 foi reeleita deputada estadual pelo PRB Rio de Janeiro com 56.766 votos.
CARLOS MACEDO
Walcysneu Carlos Macedo de Oliveira nasceu no dia 2 de junho de 1965, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ). É jornalista, escritor e administrador de empresas, com pós-graduação em
Comunicação e Política.
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Está em seu primeiro mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro e ocupa a quarta vicepresidência da Mesa Diretora.
Tem como bandeira melhorar a educação, a saúde e o meio ambiente no Estado.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Rio de Janeiro com 53.397 votos.

RIO GRANDE DO SUL
SERGIO PERES
Sergio Peres Alós nasceu no dia 2 de julho de 1968, na cidade de Santo Antônio da Patrulha (RS).
A participação em ações e projetos da comunidade cristã foram a ponte para a política, onde
Peres se inseriu com o intuito de fortalecer a luta por melhorar a vida das pessoas.
Está em seu segundo mandato como deputado estadual no Rio Grande do Sul. Na Assembleia
Legislativa é titular das comissões de Assuntos Municipais e também de Saúde e Meio Ambiente
da Assembleia Legislativa. É presidente da Comissão Especial para Tratar da Função Social das
Igrejas nos Presídios e Centros de Recuperação de Drogadição no Rio Grande do Sul,
acompanhando a situação, levantando sugestões e verificando condições para a viabilização do
auxílio espiritual nas casas prisionais gaúchas e nos locais de tratamento de dependência
química.
Em 2016, presidiu a subcomissão que debateu a situação dos municípios gaúchos sem acesso
asfáltico, uma das principais bandeiras do seu mandato.
Dentro e fora do Parlamento gaúcho, tem pautado sua conduta na transparência e na honra aos
compromissos assumidos com o setor da saúde, da segurança pública, da acessibilidade, da
educação, da proteção animal e da inclusão social.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Rio Grande do Sul com 72.167 votos.
FRAN SOMENSI
Francis Somensi nasceu no dia 8 de março de 1978, na cidade de São Jorge d’Oeste (PR). Sua
carreira foi desenvolvida na área farmacêutica. É graduada em Análises Clínicas, pela
Universidade Católica de Pelotas e Pós-Graduada em Farmacologia Aplicada pelo IPCE.
É primeira-dama de Farroupilha (RS), onde realiza ações voltadas à saúde, ao meio ambiente,
no combate às desigualdades e injustiças sociais de forma continuada, através de projetos como
Querer Bem, Costurando Ações, Papel Solidário, Caravana da Cidadania, Roda de Conversas,
Campanha do Agasalho “Aqueça Este Inverno Doe Calor” e Farmácia Solidária.
Busca ainda dar sustentabilidade aos projetos através de captação de recursos junto à
comunidade organizando o Jantar Beneficente Noite do Peixe, Almoço Solidário e Brechó
Solidário
Nas Eleições 2018 foi eleita deputada estadual pelo PRB Rio Grande do Sul com 15.404 votos.
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RONDÔNIA
ALEX REDANO
Alex Mendonça Alves nasceu no dia 23 de outubro de 1976, na cidade de Medianeira (PR). Foi
vereador de Ariquemes (RO) por três mandatos consecutivos. Está em seu primeiro mandato
como deputado estadual em Rondônia.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Rondônia com 13.233 votos.
CABO JHONY PAIXÃO
Jhony Pedro da Paixão nasceu no dia 26 de maio de 1982, na cidade de Pimenta Bueno (RO).
Está em seu primeiro mandato como vereador de Ji-Paraná (RO), considerado em pesquisa
popular um dos mais atuantes do município.
Uma de suas conquistas como vereador foi o Colégio Tiradentes da Polícia Militar.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Rondônia com 12.981 votos.
PASTOR ALEX SILVA
Francisco Alexsandro da Silva Alex nasceu no dia 11 de agosto de 1980, na cidade de Pombal
(PB). Conhecido como Pastor da Sagrada Família, iniciou o seu trabalho com a juventude,
trabalho este que rendeu bons frutos resgatando muitos jovens de um mundo de vícios e
criminalidade.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Rondônia com 9.995 votos.

RORAIMA
GABRIEL PICANÇO
Gabriel Figueira Pessoa Picanço nasceu em 15 de junho de 1954, na cidade de Rio Nhamundá
(PA). Mora em Roraima desde 1980 com 26 anos de idade, em que fixou residência no município
de São Luiz do Anauá, trabalhou como comerciante por dez anos. Constituiu a primeira empresa
para atuar no ramo de construção civil, em que empregou inúmeras famílias.
Está em seu primeiro mandato como deputado estadual em Roraima. Na Assembleia Legislativa,
é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural.
Fez inúmeros projetos voltados a educação e indicações para reforma de estradas, pontes,
vicinais, entre outras proposições.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB Roraima com 3.655 votos.
RENATO SILVA
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Renato de Souza Silva nasceu no dia 14 de março de 1983, na cidade de Boa Vista (RR). É servidor
público federal.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Roraima com 2.848 votos.
RENAN FILHO
Renan Bekel de Melo Pacheco nasceu no dia 9 de fevereiro de 1982, na cidade de Boa Vista (RR).
É comerciante, formado em Administração e bacharel em Direito.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Roraima com 2.657 votos.

SANTA CATARINA
SERGIO MOTTA
Sergio Motta Ribeiro nasceu no dia 12 de maio de 1968, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). É
administrador e apresentador de TV. É o presidente estadual do PRB Santa Catarina.
Aos 25 anos, deixou a sua terra natal e foi embora para Portugal a fim de cumprir uma missão
social em prol das famílias carentes portuguesas, e por lá permaneceu durante 13 anos.
Aos 38 anos voltou para o Brasil com o objetivo de continuar atuando em diversos projetos
sociais, como: “Os Anjos da Madrugada”, que trabalha com o auxílio aos moradores em situação
de rua, e o “Agente da Comunidade”, que é realizado todos os meses em um bairro carente do
município de Florianópolis.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB Santa Catarina com 45.181 votos.

SÃO PAULO
JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR
Jorge Wilson Gonçalves de Matos nasceu no dia 7 de setembro de 1963, na cidade Bauru (SP).
Conhecido como “Xerife do Consumidor”, Jorge Wilson está em seu primeiro mandato como
deputado estadual em São Paulo, eleito em 2014 com 180.419 votos.
É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela FIG-UNIMESP, especializado em direito do
consumidor e graduado em Jornalismo pela UnG – Universidade Guarulhos, o republicano
sempre lutou pelos direitos dos consumidores dirigindo o INADEC (Instituto Nacional de Defesa
do Consumidor).
Jorge Wilson foi diretor executivo do Procon (Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor) no período de 2009 a 2014. Estando à frente do órgão, com atitude e coragem,
realizou inúmeros atos fiscalizatórios, o que resultou em atuações contra empresas de grande
porte que desrespeitavam o consumidor, como, por exemplo, o caso das “sacolinhas plásticas”
que ganhou notoriedade em todo o país.
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Além dos trabalhos desenvolvidos no Inadec e no Procon, o deputado realiza ações sociais há
mais de 25 anos, com conquistas muito significativas. Jorge Wilson – Xerife do Consumidor se
empenha também em conseguir melhorias para a saúde, educação, infraestrutura urbana, entre
outras benfeitorias.
Amigo e companheiro do deputado federal Celso Russomanno (PRB-SP) desde os tempos do
programa “Aqui Agora” (SBT) na década de 90, ambos defendem o consumidor dentro e fora da
TV. Atualmente Jorge comanda o quadro “Xerife do Consumidor” do programa Balanço Geral,
veiculado em rede nacional pela Record TV.
O parlamentar foi líder da bancada do PRB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é
presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor e presidente da executiva municipal
do PRB Guarulhos.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB São Paulo com 177.414 votos.
ALTAIR MORAES
É pastor evangélico.
Nas Eleições 2018 foi eleito deputado estadual pelo PRB São Paulo com 86.230 votos.
EDNA MACEDO
Edna Bezerra Sampaio Fernandes nasceu no dia 1º de abril de 1948, na cidade de Rio das Flores
(RJ).
Foi deputada estadual por São Paulo entre 1995 e 2003. Em 2002, foi eleita deputada federal
pelo Estado do Rio de Janeiro.
Foi apresentadora e editora do programa Aqui entre nós, primeiramente em 1995 na Rádio São
Paulo e depois em 2001 na Rede Mulher.
Nas Eleições 2018 foi eleita deputada estadual pelo PRB São Paulo com 84.144 votos.
GILMACI SANTOS
Gilmaci dos Santos Barbosa nasceu no dia 16 de março de 1961, em Dourados (MS). No campo
profissional, especializou-se no comércio varejista. Sua trajetória pública teve início em 1987,
com trabalhos de apoio às comunidades carentes, sobretudo no eixo oeste da região
metropolitana paulista, em ações focadas na valorização da juventude, recuperação de viciados
e orientação a famílias socialmente desestabilizadas. Participou ainda de experiências em
comunidade do interior paulista e de fora do estado.
Está no terceiro mandato como deputado estadual em São Paulo, com foco na juventude e
assistência social.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB São Paulo com 82.678 votos.
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WELLINGTON MOURA
Wellington de Souza Moura nasceu no dia 22 de janeiro de 1979, na cidade de Santos (SP).
Sempre atuou na área social. Em 2004, através de seu trabalho como radialista, teve contato
com familiares de presidiários e percebeu como seria importante dar uma atenção especial a
eles, pois pôde ver de perto a dor e o desamparo que sentem. Assim, iniciou um trabalho social
pelas rádios, que auxiliou e confortou milhares de pessoas.
Atuou também nas comunidades, junto aos menos favorecidos e carentes. Preocupado com
aqueles que não possuem um lar, formou um grupo de voluntários, que distribuía comida e
roupas nas madrugadas de São Paulo para os moradores de rua, grupo com o qual continua
trabalhando hoje, em todo o estado.
Cofundador do projeto Anjos da Madrugada, que atua há anos na cidade, Moura já ajudou
centenas de moradores de rua com alimentação, corte de cabelo e barba, cobertores e produtos
de higiene pessoal. Sempre ligado aos trabalhos de assistência social e tendo consciência de que,
nessa área, está um dos maiores problemas de nosso país, voltou sua atenção também para os
asilos e orfanatos, pois entende que as crianças e os idosos são a parte mais frágil de nossa
sociedade e precisam de apoio e auxílio.
Estando nos bastidores, sentiu, em 2014, que seria importante ter um trabalho mais ativo, que
pudesse ajudar de forma mais consistente os menos favorecidos. Foi então que decidiu
concorrer ao cargo de deputado estadual, para o qual foi eleito com 83.479 votos, provenientes
de pessoas que reconheceram o seu trabalho e depositaram nele a confiança de que poderá
fazer ainda muito mais pela sociedade, principalmente na sua parte mais fragilizada e carente.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB São Paulo com 80.271 votos.
SEBASTIÃO SANTOS
Sebastião dos Santos Filho nasceu em 1º de outubro de 1964, na cidade de Santo André (SP).
Iniciou sua carreira política em 1998, como assessor parlamentar do então deputado estadual
Márcio Araújo.
Em 1999, foi eleito vereador em Mirassol. Foi pioneiro na cidade na criação de leis em benefício
dos idosos e deficientes físicos. Com o auxílio de deputados federais e estaduais, buscou
emendas parlamentares para o município, entre elas a que possibilitou a criação da Casa do
Adolescente.
Em 2008, concorreu ao cargo de vereador em São José do Rio Preto. Suplente, assumiu uma
cadeira no Legislativo em janeiro de 2009. Como vereador, conseguiu a aprovação 79 leis de sua
autoria, entre as quais a que institui a Semana de Combate à Pedofilia. Também organizou CEVs
da Pesca, avaliando e auxiliando os produtores da região. É de sua autoria a lei que obriga os
condôminos verticais a possuírem ao menos uma cadeira de rodas para o trânsito de idosos,
doentes e acidentados em situação de emergência.
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Eleito pela primeira vez deputado estadual pelo PRB em 2014, tem como foco projetos que
melhorem as condições da agricultura familiar (agricultura, piscicultura e aquicultura) e dos
direitos humanos.
Tem atuado em todo estado, principalmente nas regiões Noroeste, Oeste, Centro-Oeste e no
Grande ABC.
Nas Eleições 2018 foi reeleito deputado estadual pelo PRB São Paulo com 75.280 votos.
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