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Informativo Sobre Resultado das Eleições 

2018 para o Senado Federal 

 

Índice de Renovação dos Mandatos 

No Brasil o Poder Legislativo é exercido em duas casas ou seja sistema 

bicameral onde a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, juntos, 

compõem o Congresso Nacional. Na prática pelo sistema bicameral a 

proposição legislativa iniciada em uma Casa será enviada para revisão da 

outra, podendo ser aprovada com alterações e, nesse caso ao retornar à 

Casa iniciadora, que poderá decidir por permanecer com o texto por ela 

aprovado ou tomar por base o texto alterado pela Casa revisora. Na grande 

maioria das vezes a Casa iniciadora é a Câmara dos Deputados e a Casa 

revisora é o Senado Federal, principalmente na tramitação de Medidas 

Provisórias, Projetos de Lei de iniciativa da Presidência da República, do 

Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral 

da República, da Defensoria Pública da União e dos Deputados Federais.  

O Congresso Nacional funciona por legislaturas, que compreende quatro 

anos. Na Câmara dos Deputados os mandatos dos 513 deputados são 

renovados a cada quatro anos e no Senado das 81 cadeiras ocorre a 

renovação ocorre a cada quatro anos em 1/3 e 2/3 da composição. 

 

O mandato de senador é de 8 anos e cada senador eleito representa uma 

chapa, que é formada por três nomes: titular, 1º suplente e 2º suplente. 
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Os suplentes assumem o mandato apenas em caso de afastamento do 

titular. 

Nas eleições de 2018 a renovação dos mandatos no Senado foi de 2/3 da 

composição, ou seja, 54 vagas foram objeto do pleito eleitoral e ocorreu 

uma grande renovação desses parlamentares. Dos senadores que 

concorreram a reeleição no total de 31, somente 8 foram bem-sucedidos e 

foram eleitos, correspondendo a 25% do total do pleito.  

Veja com o resultado das eleições e como foram as conquistas partidárias:  

Número de senadores por partido 

Partido Eleição 2018 Eleição 2010 Ganhou/Perdeu 

MDB* 7 14 -7 

PT 4 11 -7 

PR 1 4 -3 

PSDB 4 6 -2 

PSB 2 4 -2 

PMN 0 1 -1 

PSOL 0 1 -1 

PCdoB 0 1 -1 

PDT 2 2 0 

PRB 1 1 0 

PSC 1 1 0 

PP 5 4 1 

PPS 2 1 1 

PTB 2 1 1 

PODE* 1 0 1 

PRP 1 0 1 

DEM 4 2 2 

PHS 2 0 2 

PSL 4 0 4 

Rede 5 Criado após - 

PSD 4 Criado após - 

PROS 1 Criado após - 

SD 1 Criado após - 

Fonte: TSE 

Foram eleitos novos 46 senadores, correspondente a 85,19%. Desses 46 

novos senadores, 24 são novos no cenário político e 22 são deputados 

federais ou já ocuparam cargos eletivos, 7 são mulheres. 
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Com taxa de renovação tão alta, apenas o insucesso recaiu para os 24 

senadores que pleiteavam a reeleição. 

 

Outro fator que incentivou a renovação foram os 22 senadores que optaram 

em não se candidatar a cargo eletivo 

O número ainda pode crescer diante da eleição dos senadores Ronaldo 

Caiado (GO) e Gladson Cameli (AC), e dos senadores Antonio Anastasia 

(MG) e Fátima Bezerra (RN), que concorrem em segundo turno nos seus 

estados para o governo. 

Quem ganhou 

Quem ganhou vagas no Senado e que não tinha representação foi o Partido 

Social Liberal (PSL), que obteve quatro parlamentares, seguindo do Partido 

Humanista da Solidariedade (PHS) que conquistou duas vagas. Quem 

avançou em sua representatividade foi o REDE, que tem um representante 

e contará com mais quatro senadores. Também ganharam mais espaço o 

Democratas (DEM) com duas cadeiras e o Partido Progressista (PP) com 

mais um parlamentar. 
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Quem perdeu 

Houve oscilações entre algumas bancadas visto que umas aumentaram e 

outras diminuíram em sua composição. Foi o que aconteceu com o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que tinha 14 eleitos em 2010 e 

elegeu em 2018 com 7 senadores, seguindo pelo Partido dos Trabalhadores 

que de 11 elegeu 4. Também perderam nesta eleição o Partido da República 

(PR), que de 3 vagas renovou apenas uma e o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), que de 6 elegeu 4 senadores. 

O MDB além de eleger 14 senadores em 2014, angariou mais senadores no 

decorrer da legislatura, contando hoje com 18 senadores em sua bancada.  

Na atual legislatura o MDB conseguiu com facilidade eleger o presidente do 

Senado, as presidências das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJC), de Assuntos Sociais (CAS) e de Serviços de Infraestrutura, e ainda 

tinha as lideranças do bloco da maioria e governo. Sem a formação de 

blocos partidários o partido continuará a ser a maior bancada. 

Bancadas partidárias 

Apresenta-se a provável composição das bancadas partidárias para 2019 já 

com as substituições de senadores eleitos para outros cargos e que 

renunciarão ao mandato senatorial. Outro fato a observar é que na atual 

legislatura o Senado tem 15 partidos políticos e para a próxima legislatura 

o Senado terá que lidar com 21 agremiações e também o caso do senador 

Reguffe que se encontra há um longo tempo sem filiação partidária. Essa 

fragmentação partidária nunca foi vivenciada pela casa. 

Bancadas Partidárias Nº Senadores - 2019 

MDB  113 

PSDB 28 

PSD 38 

DEM 6 

                                                           
1 Contando com o retorno do sen. Elmano Ferrer que está licenciado. 
2 Contando com sen. Antonio Anastasia. 
3 Contando com a posse de Alexandre Silveira em caso de eleição de Antonio Anastasia para governador. 
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Bancadas Partidárias Nº Senadores - 2019 

PP 6 

PT 46 

Rede 5 

PODE 55 

PDT 64 

PSL 4 

PTB 3 

PR 2 

PHS 2 

PPS 2 

PSB 2 

PRB 1 

PROS 1 

PRP 1 

PSC 1 

PTC 1 

SD 1 

Sem Partido 1 

Elaborado pela CNTC com dados do Senado e TSE. 

 

Os resultados que basearam a elaboração do quadro acima poderão ser 

alterados em decorrência de eventuais recursos decididos pela Justiça 

Eleitoral, bem como em caso de primeiro suplente renunciar a assumir o 

mandato, em hipótese do titular ter sido eleito governador ou ser nomeado 

ministro ou secretária de estado, com as posses de 1ª de janeiro de 2019 

nos Poderes Executivo federal e estaduais. 

Partidos que perderam senadores influentes 

MDB - Perderá parlamentares de larga experiência e formadores de opinião 

no Senado como: Edison Lobão (MA), Eunicio Oliveira (CE), Garibaldi Alves 

Filho (RN), João Alberto de Souza (MA), Marta Suplicy (SP), Roberto 

Requião (PR), Romero Jucá (RR), Valdir Raupp (RO), Waldemir Moka (MS), 

                                                           
4 Contando com a eleição da sen. Fátima Bezerra ou com a assunção de seu suplente que é do mesmo partido. 
5 Se o sen. José Amauri (PROS-PI), suplente, em exercício se mantiver no cargo e sen. Elmano Ferrer titular 
continuar licenciado. 
6 Se ocorrer a cassação do sen. Acir Gurgacz e com a assunção de seu suplente que é do mesmo partido. 
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Zeze Perrela (MG) e Airton Sandoval (SP), que exerce o mandato em 

decorrência do titular, Aloysio Nunes Ferreira exercer cargo de ministro de 

Estado. 

PSDB - Perderá senadores de longa experiência como: Cássio Cunha Lima 

(PB), Flexa Ribeiro (PA), Paulo Bauer (SC), Ricardo Ferraço (ES), Eduardo 

Amorim (SE), Dalírio Berber (SC), Ataídes Oliveira (TO) suplente que 

assumiu a titularidade do cargo com o falecimento do senador João Ribeiro, 

Aécio Neves (MG) eleito deputado federal, e talvez Antonio Anastasia que 

concorre ao governo de Minas Gerais em segundo turno contra Romeu 

Zema. 

PT – O partido sofreu um revés e não contará com os seguintes senadores: 

Lindbergh Farias (RJ), José Pimentel (CE), Jorge Viana (AC), Regina Sousa 

que assumiu a titularidade com a renúncia de Wellington Dias, eleito 

governador do estado na eleição passada, Gleisi Hoffmann, eleita deputada 

federal e provavelmente Fátima Bezerra que concorre em segundo turno ao 

cargo de governadora do estado. 

DEM – A bancada não contará com a astúcia do senador José Agripino (RN), 

que saiu candidato a deputado federal e está na suplência. Também não 

conseguiu renovar o mandato o senador Wilder Morais (GO) que assumiu o 

mandato após a cassação do senador Demósthenes Torres. 

PP – Não contará com os senadores: Ana Amélia (RS), que saiu candidata 

a vice-presidente com o candidato Geraldo Alckmin, Benedito de Lira (AL), 

Gladson Cameli (AC), eleito governador do estado, Ivo Cassol (RO) e 

Roberto Muniz (BA). 

PSD – Senador Raimundo Lira (PB) deixará o mandato senatorial, pois não 

se candidatou a nenhum cargo eletivo.  

PTB – Partido perderá as participações dos senadores Armando Monteiro 

(PE), que se candidatou ao governo do estado e concorre no segundo turno 
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contra Paulo Câmara, e Lúcia Vânia (GO), parlamentar que sempre ajudou 

os comerciários e o movimento sindical. 

PODEMOS – Deixará de compor a bancada do partido o senador José 

Medeiros (MT), que assumiu a titularidade do mandato com a renúncia do 

senador Pedro Taques eleito na eleição passada para o governo do estado. 

PR – A bancada perderá os seguintes senadores: Blairo Maggi (MT), Magno 

Malta (ES) e Vicentinho Alves (TO). 

PSB– Deixaram grande saudades os senadores Antonio Carlos Valadares 

(SE), João Capiberibe (AP) e Lídice da Mata (BA), por serem da bancada 

trabalhista e brilhantes parlamentares defensores dos direitos sociais. 

Esclarecendo que Lídice foi eleita deputada federal. 

PRB – Dos dois senadores em exercício nenhum conseguiu renovar o 

mandato, são eles: senador Eduardo Lopes (RJ) que assumiu a titularidade 

do mandato com a renúncia de Marcelo Crivella, que foi prefeito da cidade 

do Rio de Janeiro, e Pedro Chaves (MS), que também assumiu o mandato 

com a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. 

PCdoB – Uma das mais atuantes senadoras da bancada feminina e 

trabalhista Vanessa Grazziotin (AM), não conseguiu a reeleição e deixará 

saudades em sua atuação no Senado. 

PROS – Ficará sem a participação do senador Hélio José (DF), que assumiu 

a titularidade do mandato com a renúncia de Rodrigo Rollemberg eleito 

governador na eleição passada. 

PPS – O partido ficará sem o senador que defende a bandeira da educação, 

senador Cristovam Buarque (DF). 

PDT – Também deixará saudades a senadora Ângela Portela (RR). O partido 

tem o senador Acir Gurgacz (RO), que foi condenado há mais de 4 anos de 

prisão e atualmente encontra-se preso e caberá ao Senado decidir se ele 

perderá ou não o mandato. 
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Bancada Feminina 

A baixa representatividade feminina na política deriva de um processo 

cultural e histórico, onde a participação na política era “coisa de homem” e 

somente por meio de muitas lutas e do empoderamento feminino esse 

cenário começou a mudar.  

Uma das principais e recentes conquistas foi a decisão do Supremo Tribunal 

Federal de obrigar os partidos políticos a usarem no mínimo 30% dos 

recursos do fundo partidário em campanhas de candidatas do sexo feminino 

e o mesmo percentual deverá ser destinado ao tempo de propaganda em 

televisão e rádio. Tais medidas objetivam fomentar a participação feminina 

e evitar que as mulheres sejam “utilizadas” apenas para cumprir a cota 

mínima feminina no partido.  

Em um país onde o número de eleitoras excede o número de eleitores do 

sexo masculino se espera que o Congresso Nacional traga 

representatividade e de certa forma um espelhamento da sociedade e com 

isso é fundamental não apenas ampliar a lei eleitoral, mas despertar nas 

mulheres desde cedo a importância de sua participação na arena política.  

Embora as mulheres venham lutando por mais espaço e para que sua voz 

seja ouvida na sociedade, a participação feminina em cargos eletivos ainda 

é tímida, principalmente no Senado Federal, onde a participação não evoluiu 

desde 2010 até a recente eleição de 2019, conforme gráfico abaixo: 
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Nota-se que no ano de 2010 foram eleitas 7 senadoras, sendo uma delas 

reeleita, já no ano de 2014 foram eleitas 5 senadoras e na recente eleição 

de 2018 foram eleitas 7 senadoras. 

Com isso, a próxima legislatura será composta por 12 senadoras, sendo 

7 eleitas esse ano e as outras 5 eleitas em 2014, cujo mandato se encerra 

em 2023, correspondendo a 14,12% da composição do Senado.  

Composição por Estado 

Passamos a divulgar as prováveis bancadas, conforme os dados oficiais da 

Justiça Eleitoral, apontando em azul os candidatos ao governo e que estão 

concorrendo em segundo turno. 

Provável Bancada de Senadores para 2019 

 

 

 

 

 ACRE 

 Márcio Bittar (MDB) historiador e 

agropecuarista, tem 55 anos, nasceu em 

Franca (SP). Iniciou a carreira política em 

1981 como secretário-geral da Juventude do 

PMDB. Foi eleito deputado estadual em 1994 e 

deputado federal em 1998.  

 

Sérgio Petecão (PSD) senador com 58 anos 

de idade, presidiu o Sindicato do Comércio 

Varejista de Derivados de Petróleo do Estado 

do Acre e iniciou sua trajetória política em 

1994. Foi deputado estadual e presidiu a 

Assembleia Legislativa do Acre por quatro 

mandatos sucessivos. Em 2006 foi eleito 

Deputado Federal e em 2010, elegeu-se senador. 

 

Assumirá a titularidade do mandato Mailza 

Gomes (PP) em decorrência da eleição de 

Gladson Cameli, ao governo do Estado. Mailza 

com 42 anos, é estudante de direito, foi 

primeira dama e secretária de articulação 

institucional e da Assistência Social no 

executivo municipal em Senador Guiomard. É 

casada com o ex-prefeito James Gomes. Pretende atuar na 

área social em projetos ligados a educação e saúde. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/acre-elege-sergio-petecao-e-marcio-bittar
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/acre-elege-sergio-petecao-e-marcio-bittar
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 ALAGOAS  

Renan Calheiros (MDB) senador e 

empresário agrícola. Foi deputado estadual, 

deputado federal senador, vice-presidente 

executivo da Petrobras Química e Ministro de 

Estado da Justiça. 

 

Rodrigo Cunha (PSDB) é advogado tem 37 

anos e é filho da deputada Ceci Cunha, que foi 

assassinada. Fez carreira no Procon de seu 

estado e chegou ao cargo de vice-presidente 

da Associação Brasileira de Procons. 

 

Fernando Collor (PTC) Economista, político 

e empresário, tem 69 anos de idade. Foi 

prefeito de Maceió, deputado federal, 

governador, presidente da República e 

senador. 

 

 

 

 

 AMAZONAS 

Plínio Valério (PSDB) é jornalista, radialista 

e relações públicas, foi vereador e deputado 

federal assumindo a vaga por pequeno 

período. 

Eduardo Braga (MDB) senador, engenheiro 

eletricista e empresário. Com longa vida em 

cargos públicos como vereador, deputado 

estadual, senador e governador. No ano de 

2017 atuou contra a reforma trabalhista em 

sua tramitação no Senado Federal. 

 

Omar Aziz (PSD) é engenheiro civil e vida 

longa em cargos públicos desde vice-prefeito, 

deputado estadual, vice-governador, 

governador e senador. 

 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/alagoas-reelege-renan-calheiros-e-tem-rodrigo-cunha-como-novidade
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/amazonas-tem-um-reeleito-e-um-novo-senador
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/alagoas-reelege-renan-calheiros-e-tem-rodrigo-cunha-como-novidade
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/amazonas-tem-um-reeleito-e-um-novo-senador
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AMAPÁ 

Lucas Barreto (PTB) técnico de eletricidade 

e empresário, tem 53 anos, foi vereador e 

deputado estadual por quatro mandatos. 

Candidatou-se aos cargos de prefeito de 

Macapá (2008) e governador do Amapá 

(2010), quando foi ao segundo turno. 

Randolfe Rodrigues (REDE) senador e 

graduado em história e direito e professor. Foi 

deputado estadual e senador. Filho de 

sindicalista e foi líder estudantil e militou na 

ala mais esquerdista do PT. Na discussão da 

Reforma Trabalhista votou contra, embora 

tenha posteriormente apresentado um projeto 

de lei revogando a lei originária da RT, excluindo apenas da 

revogação as alterações promovidas quanto a cobrança da 

contribuição sindical. 

 

Davi Alcolumbre (DEM) é comerciante e 

tem grande experiência na vida pública tendo 

sido vereador de Macapá em 2010, filiado ao 

PDT, foi deputado federal por três mandatos 

sucessivos, e atualmente exerce o mandato 

de senador da República pelo DEM. Na 

Reforma Trabalhista defendeu e votou pela 

sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 BAHIA 

Angelo Coronel (PSD) deputado, 

engenheiro civil e empresário. Tem 60 anos, e 

atualmente preside a Assembleia Legislativa 

do Estado da Bahia, já tendo atuado como 

prefeito. A título de curiosidade seu apelido 

“coronel” veio de seu pai que foi fazendeiro na 

região. 

Jaques Wagner (PT) industrial, conta com 

67 anos. É um político que já atuou como 

governador na Bahia, deputado e foi ministro-

chefe da Casa Civil. Iniciou sua vida política 

no movimento estudantil, seguiu para o 

movimento sindical, no qual foi presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 

Petroquímica. Ajudou a fundar o PT e a CUT. 

 

Otto Alencar (PSD) é médico e político. Foi 

deputado estadual, vice-governador, 

governador e Senador. Antes de ingressar no 

cenário político, Otto Alencar atuou como 

médico pela Secretaria da Saúde do Estado 

da Bahia e foi chefe do serviço de Ortopedia 

e Traumatologia do Hospital Getúlio Vargas, 

médico do trabalho do Centro Industrial de Aratu e 

Professor Assistente da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/amapa-reelege-randolfe-e-assegura-mandato-a-lucas-barreto
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/bahia-elege-novos-representantes-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/bahia-elege-novos-representantes-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/amapa-reelege-randolfe-e-assegura-mandato-a-lucas-barreto
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CEARÁ 

Cid Gomes (PDT) engenheiro, tem 55 anos é 

já foi deputado estadual, prefeito, ministro e 

governador do Ceará por dois mandatos. É 

irmão do político Ciro Gomes, que foi candidato 

a presidência da República e já foi titular em 

diversos cargos políticos. Cid Gomes já passou 

pelo PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS. 

Eduardo Girão (PROS) empresário do setor 

de hotelaria, transporte de valores e 

segurança privada, tem 46 anos e é iniciante 

na carreira política. Foi presidente do time 

Fortaleza. Propõe a redução no número de 

deputados. 

 

Tasso Jereissati (PSDB) é empresário e 

político. Tem 69 anos e presidiu o Centro 

Industrial do Ceará e também foi conselheiro 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Ampla (IPCA), do IBGE; conselheiro de 

Política Econômica e Social da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) Foi governador. 

 

  

 

 

 

DISTRITO FEDERAL 

Izalci (PSDB) deputado e empresário. Tem 

62 anos e sua atuação política e destacada na 

defesa de questões voltadas à educação. Foi 

secretário de Ciência e Tecnologia em seu 

estado. Foi eleito por dois mandatos para 

deputado federal onde atua até o momento. 

Leila do Vôlei (PSB) atleta, tem 47 anos e é 

ex-jogadora de voleibol. Iniciou na política ao 

disputar uma vaga para deputada distrital, 

não conseguindo. Foi secretária de esportes  

 

Reguffe (Sem Partido) é economista, 

jornalista e político tendo sido deputado 

distrital, deputado federal e senador. tem 46 

anos e é jornalista. É neto de ex-deputado 

federal Expedito Machado da Ponte e sobrinho 

do ex-senador Sérgio Machado, com quem 

trabalhou com assessor. 

 

  

 

 

 

Fabiano Contarato (REDE) tem 52 anos é 

professor e delegado da polícia civil. Realizou 

trabalhos ligados ao Departamento de Trânsito 

e é defensor da causa LGBT. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/ceara-tera-dois-estreantes-no-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/leila-do-volei-e-izalci-lucas-sao-eleitos-senadores-no-distrito-federal
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/ceara-tera-dois-estreantes-no-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/leila-do-volei-e-izalci-lucas-sao-eleitos-senadores-no-distrito-federal


 

13 
 

ESPÍRITO SANTO Marcos do Val (PPS) tem 47 anos é militar 

da reserva e instrutor da SWAT. Defende a 

causa da Segurança Nacional 

Rose de Freitas (PODE) tem 69 anos é 

jornalista, radialista professora e produtora 

rural. Atuou como assessora de Fernando 

Henrique Cardoso e foi diretora na Embratur. 

Foi deputada estadual, deputada federal, e já 

disputou o governo do estado. Foi a primeira 

mulher a ocupar um cargo titular na mesa da 

Câmara dos Deputados. Tornou-se senadora em 2014. Saiu 

do MDB para o PODEMOS no ano de 2017. 

 

 

 

 

 GOIÁS 

Jorge Kajuru (PRP) tem 57 anos, atuou no 

jornalismo esportivo como apresentador e já 

teve uma rádio. Iniciou na política no cargo de 

vereador. 

Vanderlan (PP) tem 55 anos é empresário 

do ramo alimentício. Foi prefeito no município 

Senador Canedo e já concorreu ao governo do 

estado. 

 

Luiz Carlos do Carmo (MDB) tem 60 anos, 

é empresário e atuou como deputado 

estadual. É o primeiro suplente do senador 

Ronaldo Caiado, eleito governador em 

primeiro turno. 

 

 

 

 

 

Eliziane Gama (PPS) tem 41 anos, atuou 

como deputada estadual e atualmente é 

deputada federal, se posicionou contra a 

reforma trabalhista. Tem forte luta em defesa 

a causa da criança, adolescente, mulher, idoso 

e também dos direitos humanos. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/espirito-santo-elege-fabiano-contarato-e-marcos-do-val-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/goias-tera-senadores-estreantes-jorge-kajuru-e-vanderlan
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/goias-tera-senadores-estreantes-jorge-kajuru-e-vanderlan
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/espirito-santo-elege-fabiano-contarato-e-marcos-do-val-para-o-senado
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 MARANHÃO Weverton (PDT) tem 39 anos e iniciou sua 

vida política no movimento estudantil. Atuou 

como assessor na prefeitura de São Luís, 

quando Jackson Lago era o prefeito. Atuou 

como assessor no ministério do Trabalho. 

Tornou-se deputado federal e se posicionou 

contrário a reforma trabalhista. 

 

Roberto Rocha (PSDB) tem 53 anos e 

formado em Administração. Atuou como 

deputado estadual, deputado federal e foi 

vice-prefeito em São Luís, já em 2014 foi 

eleito senador e teve destaque na aprovação 

de projeto de sua autoria, que garantindo o 

acesso da defesa a provas durante inquérito 

policial antes mesmo do fim da investigação. 

 

 

 

 

 

 MATO GROSSO 

Jayme Campos (DEM) tem 67 anos é 

empresário e foi prefeito, governador, senador 

e secretário de Assuntos Estratégicos. Vem de 

família política, tendo o pai e o irmão políticos. 

Juíza Selma Arruda (PSL) tem 55 anos, é 

magistrada aposentada. Essa é sua primeira 

investida na política. 

 

Wellington Fagundes (PR) tem 61 anos é 

médico veterinário e pós-graduado em ciência 

política. Iniciou sua vida política como 

presidente da Associação Comercial de 

Rondonópolis, foi secretário de Planejamento, 

deputado federal e senador. Votou a favor da 

reforma trabalhista e a favor do teto de 

gastos. 

 

 

 

 

 

Nelsinho Trad (PTB) tem 57 anos é médico 

e atuo como vereador, prefeito e deputado 

estadual. Tem como bandeira a educação e 

proporá cortes e mordomias do legislativo. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/maranhao-elege-deputados-weverton-rocha-e-eliziane-gama-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/senadores-eleitos-por-mato-grosso-do-sul
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/maranhao-elege-deputados-weverton-rocha-e-eliziane-gama-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/senadores-eleitos-por-mato-grosso-do-sul
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 MATO GROSSO DO 

SUL 

Soraya Thronicke (PSL) tem 45 anos é 

advogada e tornou-se conhecida por atuar nos 

movimentos de rua de 2013 e por ter movido 

ações contra políticos e empresas. 

 

Simone Tebet (MDB) tem 48 anos é filha do 

ex-senador Ramez Tebet. Tem formação no 

Direito e atuou como professora universitária. 

É diretora de assuntos municipalistas da 

Associação dos Municípios do Mato Grosso e 

membro do Conselho de Representação do 

Centro Oeste da Confederação Nacional dos 

Municípios. Atuou como prefeita e está senadora. 

 

 

 

 

 

 MINAS GERAIS 

 Carlos Viana (PHS) tem 55 anos e atua 

como jornalista, apresentador e radialista e é 

a primeira vez que disputa um cargo político. 

Ganhou visibilidade pública ao apresentar um 

programa de TV na Rede Record. 

Rodrigo Pacheco (DEM) tem 41 anos é 

advogado e especialista em direito penal. É 

deputado federal e ganhou destaque ao 

presidir a Comissão de Constituição e Justiça 

e Cidadania. 

 

Antonio Anastasia (PSDB) é advogado tem 

57 anos atuou em cargos públicos no governo 

de seu estado, é professor universitário, foi 

governador e atualmente é senador. Concorre 

ao governo do estado. 
 

Se eleito assumirá Alexandre 

Silveira (PSD) que é empresário 

e delegado de polícia. Foi deputado federal e 

ocupou cargos públicos no Governo de MG e no 

DNIT. 

 

 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/senadores-eleitos-por-mato-grosso-do-sul
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/senadores-eleitos-por-mato-grosso-do-sul
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rodrigo-pacheco-e-carlos-viana-batem-dilma-rousseff-e-vao-representar-minas-no-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/senadores-eleitos-por-mato-grosso-do-sul
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rodrigo-pacheco-e-carlos-viana-batem-dilma-rousseff-e-vao-representar-minas-no-senado
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 PARÁ 

Jader Barbalho (MDB) tem 74 anos é 

advogado, empresário e senador. Foi deputado 

estadual, federal, governador e ministro do 

Desenvolvimento Agrário e da Previdência 

Social. É ex-marido da deputada federal 

Elcione Barbalho e pai Helder Barbalho, 

candidato ao governo que concorre ao 

segundo turno. Foi presidente do Senado Federal e do 

Congresso Nacional entre 2001 e 2002. 

Zequinha Marinho (PSC) pedagogo tem 59 

anos é casado com a deputada federal Júlia 

Marinho. É servidor público no estado e 

pertence a Convenção de Ministros e Igrejas 

Assembleia de Deus do Estado do Pará. Foi 

deputado estadual, deputado federal e agora 

está como vice-governador do Pará. 

 

Paulo Rocha (PT) é técnico em artes gráficas 

com origem no movimento sindical e ajudou a 

fundar o PT e a CUT. Foi deputado federal e 

permaneceu por 3 mandatos. Em 2015 foi 

eleito senador e permanecerá até 2023. 

 

 

 

 

 

 PARAÍBA 

Daniella Ribeiro (PP)pedagoga, tem 46 

anos, foi sub-secretária de Cultura em seu 

estado e deputada estadual. É filha do ex-

deputado federal pela Paraíba e ex-prefeito de 

Campina Grande, Enivaldo Ribeiro e da 

empresária e ex-prefeita do município 

paraibano de Pilar, Virgínia Velloso Borges, e 

é irmã do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. 

Veneziano (PSB) tem 48 anos é formado 

em direito e atua como deputado federal. Já 

atuou como prefeito e vereador. É filho da ex-

deputada Nilda Gondim e do jurista e ex-

deputado Antônio Vital do Rêgo(falecido). 

 

José Maranhão (MDB) tem 85 anos. Foi 

prefeito, deputado estadual e deputado federal 

e governador. É senador e encontra-se 

licenciado do mandato. 

 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/para-reelege-jader-barbalho-e-leva-zequinha-marinho-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/veneziano-vital-do-rego-e-daniella-ribeiro-sao-eleitos-pela-paraiba
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/para-reelege-jader-barbalho-e-leva-zequinha-marinho-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/veneziano-vital-do-rego-e-daniella-ribeiro-sao-eleitos-pela-paraiba
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 PARANÁ 

Flávio Arns (REDE) professor universitário, 

tem 68 anos e já atuou como vice-governador, 

como deputado e como senador, retornando 

novamente. Ele é conhecido por sua bandeira 

em prol dos deficientes físicos e mentais, 

garantindo direitos e inclusão. 

Prof. Oriovisto Guimarães (PODE) tem 73 

anos, é empresário do Grupo Positivo. 

 

Alvaro Dias (PODE) professor de história e 

senador. Candidatou-se a presidente da 

República, sem sucesso. Foi vereador, 

deputado estadual, deputado federal e 

governador. 

 

 

 

 

 

 PERNAMBUCO 

Humberto Costa (PT) senador, médico e 

jornalista, tem 61 anos. Foi secretário das 

Cidades de Pernambuco, ministro da Saúde, 

deputado federal, estadual e vereador. Ganhou 

destaque sendo eleito o parlamentar mais 

influente em Pernambuco. 

Jarbas Vasconcelos (MDB) deputado 

federal, tem 76 anos e já atuou como prefeito, 

governador e senador. Quando senador foi 

oposição ao governo Lula e muitas vezes se 

manifestou contra seu próprio partido. 

 

Fernando Bezerra Coelho (MDB) tem 60 

anos é administrador de empresas, foi 

deputado estadual, deputado federal, ministro 

da Integração Nacional e em 2014 foi eleito 

senador e integra a base de apoio do governo 

Temer. Foi favorável a reforma trabalhista. 

 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/professor-oriovisto-guimaraes-e-flavio-arns-eleitos-pelo-parana-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/pernambuco-elege-humberto-e-jarbas-dois-senadores-experientes
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/professor-oriovisto-guimaraes-e-flavio-arns-eleitos-pelo-parana-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/pernambuco-elege-humberto-e-jarbas-dois-senadores-experientes
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 PIAUÍ 

Ciro Nogueira (PP) senador tem 49 anos é 

advogado e veio de família política como seu 

avô paterno Manuel Nogueira Lima, prefeito de 

Pedro II, e é sobrinho de Etevaldo Nogueira 

que foi deputado federal pelo estado do Ceará. 

Foi deputado federal e senador. 

Marcelo Castro (MDB) deputado e médico, 

tem 68 anos. Atuou como ministro da Saúde 

e está como deputado federal. Votou a favor 

da reforma trabalhista e da PEC dos gastos 

públicos. 

 

Elmano Férrer (MDB) Agrônomo e 

Advogado. Servidor público, ocupou vários 

cargos públicos no estado e da Embrapa. Foi 

vice-prefeito e depois prefeito de Teresina  

Está licenciado do mandato por 4 

meses desde julho. 

Está no exercendo o mandato o 

sen. José Amauri (PODE) empresário e 

participa do Conselho de Representantes da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

 

 

 

 RIO DE JANEIRO 

Arolde de Oliveira (PSD) tem 81 anos e 

atualmente é deputado federal. Saiu por um 

período para ser secretário de Trabalho e 

Renda do estado. O parlamentar tem origem 

no serviço militar e recebeu apoio da família 

Bolsonaro para concorrer ao senado. 

Flávio Bolsonaro (PSL) tem 37 anos, é filho 

do candidato à presidência da República, Jair 

Bolsonaro. É deputado estadual e está no seu 

quarto mandato. Possui a mesma linha de 

atuação de seu pai, sendo da bancada 

evangélica e da bancada da bala e que 

dominam temas tradicionais acerca da família 

e da segurança pública. 

 

Romário (PODE) tem 52 anos é ex-jogador 

de futebol. Iniciou na política como deputado 

federal. Nas eleições deste ano concorreu ao 

governo do estado, porém não obteve vitória 

e assim continuará seu mandato até 2023. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/ciro-nogueira-e-reeleito-e-marcelo-castro-sera-estreante-no-senado-pelo-piaui
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/flavio-bolsonaro-e-arolde-de-oliveira-sao-eleitos-pelo-rio-de-janeiro
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/ciro-nogueira-e-reeleito-e-marcelo-castro-sera-estreante-no-senado-pelo-piaui
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/flavio-bolsonaro-e-arolde-de-oliveira-sao-eleitos-pelo-rio-de-janeiro
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 RIO GRANDE DO 

NORTE 

Capitão Styvenson (REDE) tem 41 anos é 

capitão na polícia militar. É iniciante na 

carreira política e obteve destaque com a 

população em virtude de comandar a Lei Seca 

no estado e de não utilizar recursos públicos 

em sua campanha. 

Drª Zenaide Maia (PHS) tem 63 anos, é 

médica e atua como deputada federal. É irmã 

do ex-deputado federal João Maia. Foi a única 

deputada de seu estado a votar contra o 

processo de impeachment da presidente 

Dilma. 

 

Fátima Bezerra (PT) tem 63 anos, é 

professora e senadora. Atuou no Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação. Foi deputada 

estadual, deputada federal. É 

candidata ao governo do estado. 

Se eleita assumirá Jean-Paul 

Prates (PT), advogado e 

economista, foi secretário de energia do 

estado e presidente do sindicato das empresas 

do setor energético do RN e do Centro de 

Estratégias em Recursos Naturais e Energia. 

 

 

 

 RIO GRANDE DO 

SUL 

Luis Carlos Heinze (PP) tem 68 anos, é 

deputado federal, já foi prefeito no município 

de São Borja, é ligado à igreja Evangélica e 

tem histórico em defesa do setor ruralista, 

participando de comissões, defendendo o 

Refis. Foi favorável ao impeachment de Dilma 

Rousseff e a favor da reforma trabalhista. 

Também é conhecido por enfrentar o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST. 

Paulo Paim (PT) metalúrgico e senador, tem 

68 anos e é originário do movimento sindical, 

chegou a ser presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Canoas-RS. Foi secretário-

geral e vice-presidente nacional da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Atuou como 

deputado federal e senador. Defende a 

bandeira do trabalhador e das minorias. 

 

Lasier Martins (PSD) Jornalista e advogado, 

tem uma carreira jornalista e se candidatou 

pela primeira vez a cargo político em 2014 e 

assim segue senador, lutou a favor do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff e 

a favor da PEC do Teto de Gastos Públicos. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rio-grande-do-norte-elege-dois-novatos-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rio-grande-do-norte-elege-dois-novatos-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/gauchos-elegem-heinze-e-paim-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/gauchos-elegem-heinze-e-paim-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rio-grande-do-norte-elege-dois-novatos-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/gauchos-elegem-heinze-e-paim-para-o-senado
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RONDÔNIA 

Confúcio Moura (MDB) médico e político, 

conta com 70 anos. Exerceu mandatos de 

prefeito de Ariquemes, governador, deputado 

federal e secretário de Saúde de Rondônia. 

Marcos Rogério (DEM) com 40 anos, é 

jornalista, radialista e Bacharel em Direito. Foi 

vereador em Ji-Paraná e deputado federal. Na 

Câmara dos Deputados votou pela aprovação 

da Reforma Trabalhista e foi relator do 

processo de cassação do deputado Eduardo 

Cunha, então presidente da CD. 

 

Acir Gurgacz (PDT) é empresário no setor 

de transportes, mineração, pecuário, ensino e 

comunicação. Foi prefeito de Ji-

Paraná e senador. 

Se o Senado deliberar pela perda 

do mandato de Acir, assumirá 

Gilberto Piselo (PDT) é 

advogado e defende fazendeiros rondonienses   

e no combate a invasão de terras. 

 

 RORAIMA Chico Rodrigues (DEM, tem 67 anos de 

idade, é engenheiro agrônomo e empresário, 

foi secretário de estado da agricultura, 

vereador e deputado federal. 

Mecias de Jesus (PRB) é administrador, 

gestor financeiro e deputado estadual, com 

56 anos de idade. Iniciou sua vida política 

como líder da Juventude Rural. Dirigiu 

hospitais, foi coordenador do Incra, vereador 

em São João da Baliza e secretário municipal. 

 

Telmário Mota (PTB) tem 60 anos de idade 

é economista, trabalhou no Banco Bradesco 

por 19 anos e posteriormente no Tribunal de 

Contas do Estado de Roraima. Na década de 

90 ingressou na militância de movimentos 

sociais foi vereador e atualmente cumpre 

mandato de senador da República. Votou 

favorável a Reforma Trabalhista. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rondonia-elege-marcos-rogerio-e-confucio-moura
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/08/roraima-escolhe-chico-rodrigues-e-mecias-de-jesus
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/rondonia-elege-marcos-rogerio-e-confucio-moura
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/08/roraima-escolhe-chico-rodrigues-e-mecias-de-jesus


 

21 
 

 

 

 

 

 SANTA CATARINA 

Esperidião Amin (PP) tem 70 anos, possui 

uma longa história na política, já tendo 

concorrido aos cargos de presidente da 

República, governador, senador e deputado 

federal, tendo êxito em alguns deles. Seu 

último cargo foi deputado federal, quando 

votou a favor do impeachment de Dilma 

Rousseff, do teto de gastos e se posicionou contra a reforma 

trabalhista. Em seus discursos pontua a necessidade das 

reformas da previdência e da tributária. 

Jorginho Mello (PR) tem 62 anos, é 

deputado federal, defende a bandeira do pacto 

federativo, a fim de descentralizar os recursos. 

Votou a favor da reforma trabalhista, do 

impeachment e da PEC do teto de gastos. 

 

Dário Berger (MDB) tem 61 anos é ex-

prefeito de Florianópolis e irmão de Djalma 

Berger, ex-prefeito de São José, que também 

foi deputado federal e estadual. Tem 

formação em Administração de Empresas. 

Votou contra a PEC do teto dos gastos 

públicos e a favor da reforma trabalhista. 

 

 

 

 

 

 SÃO PAULO 

Mara Gabrilli (PSDB) tem 51 anos, é 

psicóloga e atualmente é deputada federal, já 

atuou como vereadora e Secretária Municipal 

da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida. Devido a um acidente de carro, a 

parlamentar perdeu os movimentos do 

pescoço para baixo e assim utiliza uma 

cadeira de rodas adaptada. Uma de suas principais 

bandeiras é pelo direito e qualidade de vida da pessoa com 

deficiência.   

Major Olímpio (PSL) tem 56 anos e iniciou 

sua atividade política como presidente da 

Associação Paulista dos Oficiais da Polícia 

Militar. Atuou como deputado estadual e 

deputado federal, está ligado aos 

parlamentares que defendem a questões de 

segurança pública. 

 

José Serra (PSDB) tem 76 anos, iniciou sua 

vida política no movimento estudantil. Após 

período de exílio retornou ao país e foi 

secretário de Planejamento em São Paulo, 

atuou como deputado federal, senador, 

ministro, prefeito, governador e concorreu 

algumas vezes para presidência da República.   

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/santa-catarina-elege-espiridiao-amin-e-jorginho-mello-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/paulistas-elegem-major-olimpio-e-mara-gabrilli-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/santa-catarina-elege-espiridiao-amin-e-jorginho-mello-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/paulistas-elegem-major-olimpio-e-mara-gabrilli-para-o-senado
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 SERGIPE 

Delegado Alessandro Vieira (REDE) tem 

43 anos e é delegado na polícia civil. Defende 

a necessidade da reforma política, com 

candidaturas avulsas e o fim de reeleição. 

Defende ainda necessidade de revisar a 

regulamentação e de tornar mais acessível as 

armas de fogo e a revisão do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Rogério Carvalho Santos (PT) tem 50 anos, 

é médico e professor universitário e já atuou 

como secretário de saúde, deputado estadual 

e exerce mandato de deputado federal. Tem 

origem no movimento estudantil. Essa foi a 

terceira vez que concorreu ao senado, sendo 

eleito somente agora. 

 

Maria do Carmo Alves (DEM) tem 77 anos, 

é advogada e senadora. Casada com João 

Alves Filho, que se tornou governador de 

Sergipe. Foi secretária da pasta de Assistência 

Social em Aracajú e já atuou em outros cargos 

do Executivo.  

 

 

 

 

 

 TOCANTINS 

Eduardo Gomes (SD) tem 52 anos, é 

empresário e iniciou sua carreira na luta pela 

criação do estado do Tocantins. Foi secretário 

de Educação e pelo destaque foi convidado a 

ser secretário de Cultura em outro município. 

Atuou como chefe de gabinete na prefeitura de 

Palmas e em seguida foi eleito vereador e 

posteriormente deputado federal. Realizou trabalhos 

voltados para a área de ciência e tecnologia e meio 

ambiente. 

Irajá (PSD) tem 35 anos, é empresário e filho 

da senadora Kátia Abreu. Foi eleito deputado 

federal em 2010 e se posicionou favorável a 

reforma trabalhista. Foi eleito por duas vezes 

como um dos parlamentares mais influentes. 

 

Kátia Abreu (PDT) tem 56 anos de idade, é 

psicóloga e agropecuarista. Foi deputada 

federal e é senadora. Defende o agronegócio 

e foi ministra da Agricultura no governo de 

Dilma Rousseff. 

 

Elaborado pela CNTC com dados do TSE e da Agência Senado. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/sergipe-elege-delegado-alessandro-vieira-e-rogerio-carvalho-santos-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/tocantins-tem-dois-estreantes-no-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/sergipe-elege-delegado-alessandro-vieira-e-rogerio-carvalho-santos-para-o-senado
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/07/tocantins-tem-dois-estreantes-no-senado
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Senadores em exercício que assumirão mandatos na Câmara dos 

Deputados 

Alguns senadores em exercício nesta legislatura optaram por concorrer a 

cargo na Câmara dos Deputados. Foram eleitos para tomar posse em 

2019:Gleisi Hoffmann (PT-PR), Aécio Neves (PSDB-MG), Lídice da Mata 

(PSB-BA) e José Medeiros (Pode–MT). Outros senadores estão na suplência 

para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados com a dança das 

cadeiras com nomeações de deputados para ministros de estados, 

secretários nos estados ou assunção em cargos no alto escalão dos órgãos. 

Conclusão 

A CNTC consciente de seu papel institucional e da importância das matérias 

que serão discutidas pelo Poder Legislativo, enaltece o processo eleitoral 

democrático que elegeu os senadores que tomarão posse em fevereiro de 

2019, congratulando-se com os novos parlamentares com a esperança de 

que as bandeiras dos comerciários sejam consideradas e defendidas pelo 

processo legislativo democrático. 

Brasília-DF, em 18 de outubro de 2018. 


