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Alan Sanches (DEM) - Médico 
ortopedista, natural de Salvador, 
elegeu-se pela terceira vez como 
deputado estadual com 49.050 vo-
tos. Foi vereador de Salvador por 
dois mandatos e eleito, em 2009, 
presidente da Câmara Municipal. 
Na ALBA, foi vice-presidente da 
Comissão de Saúde e Saneamen-
to e titular na Comissão Especial 
de Desenvolvimento Urbano. Em 
2012 e 2014, recebeu o Troféu 
Imprensa como Destaque Parla-
mentar.

Alex da Piatã (PSD) - Empresá-
rio, foi vice-prefeito de Conceição 
de Coité, onde também exerceu 
cargo de secretário municipal da 
Saúde. Em 2018, reelegeu-se 
deputado estadual com 83.209 
votos. Na ALBA, foi presidente da 
Comissão Especial de Desenvol-
vimento Regional e da Comissão 
de Saúde e Saneamento. Atuou 
também como membro titular do 
Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar e suplente da Comissão 
de Promoção da Igualdade.

Alex Lima (PSB) - Natural de 
Esplanada, formou-se em admi-
nistração de empresas em Sal-
vador. Reeleito no ano passado 
para o segundo mandato com 
82.038 votos, é 3º vice-presi-
dente da Mesa Diretora (2017-
2019); comandou a Comissão 
de Finanças, Orçamento, Fis-
calização e Controle; membro 
titular das comissões Especial 
de Desenvolvimento Urbano e 
de Infraestrutura, Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo.

Antonio Henrique Júnior (PP) 
- Deputado mais bem votado do 
Oeste da Bahia com 66.754 votos, 
o pepista chega ao segundo man-
dato. Na Assembleia, foi titular 
das comissões de Meio Ambiente, 
Seca e Recursos Hídricos; Espe-
cial de Desenvolvimento Regio-
nal; de Constituição e Justiça; e 
de Agricultura e Política Rural. Foi 
também suplente nas comissões 
Especial da Ferrovia de Integra-
ção Oeste/Leste; e Especial de 
Desporto, Paradesporto e Lazer.

Bobô (PC do B) - Reeleito para 
seu segundo mandato, o parla-
mentar conquistou 57.716 votos 
em outubro. Em sua primeira 
Legislatura na ALBA, o campeão 
brasileiro em 1988 pelo Bahia 
presidiu a Comissão Especial de 
Desporto, Paradesporto e Lazer e 
foi membro titular das comissões 
de Finanças, Orçamento, Fiscali-
zação e Controle; Infraestrutura; 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, e do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar.

Capitão Alden (PSL) –  Eleito 
pela primeira vez para o Par-
lamento baiano em 2018 com 
39.732 votos, foi o mais votado 
na coligação PHS/PPS/PRTB/
PSL. Natural de Salvador, o ca-
pitão da Polícia Militar da Bahia 
disputou uma cadeira na Câmara 
de Salvador pelo PTN, em 2016 
mas não obteve os votos neces-
sários. Especialista em prevenção 
da violência, é autor da “Cartilha 
de Orientação Policial - Tatuagens 
Desvendando Segredos”.

Dal (PC do B) –  O empresário 
Adalberto Barreto foi o mais vota-
do do Partido Comunista do Brasil 
em sua primeira disputa para uma 
cadeira na ALBA, conquistando o 
apoio de 74.671 eleitores. Natu-
ral de Amargosa, é dono da rede 
de postos Dal. Sua terra natal foi 
o município em que teve maior 
quantidade de votos, 8.502. A pri-
meira tentativa de ingresso na vida 
política ocorreu em 2008, quando 
disputou a prefeitura de Amargosa 
pelo DEM. Obteve cerca de sete 
mil votos, mas não se elegeu.

David Rios (PSDB) - O médi-
co ortopedista se reelegeu, em 
2018, para seu segundo man-
dato de deputado com o apoio 
de 49.504 eleitores. Na ALBA, 
foi suplente das comissões de 
Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e Serviço Público; 
e da Especial de Assuntos Ter-
ritoriais e Emancipação. Natural 
de Riachão do Jacuípe, David 
foi vereador de Salvador e já 
passou  por PTB, PSD, Pros, 
MDB e PSDB.

Diego Coronel (PSD) – Che-
ga à Assembleia Legislativa 
da Bahia pela primeira vez ao 
obter a terceira maior votação 
da coligação proporcional PT/
PMB/PSD/PR/PDT/Podemos/
PRP/Pros/PP/PSB/Avante. O 
empresário teve 100.274 votos. 
   Ex-prefeito do município de 
Coração de Maria, eleito pelo 
Partido Republicano (PR) em 
2008, também disputou o pleito 
para o Executivo local em 2004 
pelo Partido Liberal (PR).

Eduardo Alencar (PSD) – Na-
tural de Ruy Barbosa, o médico  
ocupará a cadeira de deputado 
estadual na Assembleia Legis-
lativa da Bahia após conquistar 
59.891 votos. Disputou a pre-
feitura de Simões Filho pela 
primeira vez em 2004, no an-
tigo PFL, mas não obteve êxi-
to. Conseguiu a eleição para 
o posto de prefeito da cidade 
em 2008 e, com o trabalho 
reconhecido pela populção, foi 
reeleito em 2012.

Eduardo Salles (PP) – Empre-
sário no setor agropecuário, o 
ex-secretário da Agricultura da 
Bahia se reelegeu para o segun-
do mandato depois de obter nas 
urnas 89.123 votos. Na ALBA, 
foi presidente das comissões de 
Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e Serviço Público; e 
de Agricultura e Política Rural. 
Integrou ainda as comissões de 
Agricultura e Política Rural e a 
Especial da Ferrovia de Integra-
ção Oeste Leste.

Euclides Fernandes (PDT) 
- Professor, advogado, jor-
nalista e empresário, o pede-
tista, que nasceu em Riacho 
de Santana, no Rio Grande 
do Norte, foi reeleito para 
seu quarto mandato após 
conquistar o apoio de 53.086 
eleitores. Ex-vereador da 
cidade de Jequié, tem histó-
rico na ALBA por integrar as 
comissões de Constituição e 
Justiça e a de Direitos Huma-
nos e Segurança Pública.

Aderbal Caldas (PP) - O par-
lamentar chega ao sexto man-
dato na Assembleia Legislativa 
após obter 51.480 votos na 
eleição de outubro. Natural de 
Itapicuru, elegeu-se vereador 
pela primeira vez na cidade de 
Olindina, em 1967. Passou pe-
los cargos de vice e prefeito até 
ser eleito deputado estadual 
em 1999. No Legislativo baia-
no, ocupou, nos últimos dois 
anos, o cargo de 2º secretário 
da Mesa Diretora.

Adolfo Menezes (PSD) - O de-
putado chegou à Assembleia em 
2006. Reeleito em 2010 e 2014, 
segue agora para o quarto man-
dato com 80.817 votos. No último 
biênio, foi líder da bancada do 
PSD. Iniciou a vida pública como 
vereador de Campo Formoso, em 
1989, sendo reeleito em 1993 e 
1997. Exerceu ainda a função 
de diretor da Secretaria Estadual 
da Indústria e Comércio e de as-
sessor da Secretaria Estadual de 
Transporte.

Alan Castro (PSD) - Médico e 
empresário da área de saúde, 
atua em mais de 40 bairros de 
Salvador, prestando atendimen-
to através de clínicas móveis e 
equipes de médicos, odontólo-
gos e enfermeiros. Elegeu-se 
duas vezes vereador de Salva-
dor, em 2008 e 2012, e deputa-
do, em 2014, com mais de 51 mil 
votos. Chega agora ao segundo 
mandato com 62.500 votos. Na 
ALBA, foi titular da Comissão de 
Saúde e Saneamento.

PERFIS DOS DEPUTADOS ELEITOS

O Diário Oficial do Legislativo publica na edição desta 
terça-feira (29) a relação dos deputados diplomados, em 
ordem alfabética, com a indicação do nome parlamentar 
e a respectiva legenda partidária.

A publicação atende ao disposto no parágrafo único do 
Artigo 2º da Resolução nº 1.193 de 17/01/85 que dispõe 
sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa da 
Bahia. O ato faz parte do procedimento preparatório para 
a posse dos eleitos na próxima sexta-feira (1º), às 9h30, 
na ALBA.

Para a confecção da lista dos parlamentares, a Se-
cretaria Geral da Mesa recebeu os respectivos diplomas 
expedidos pela Justiça Eleitoral com a comunicação do 
nome parlamentar e da legenda partidária de cada um 
dos 63 deputados que tomarão posse. Além dos que se-
rão empossados, a publicação oficial traz ainda os nomes 
dos suplentes por partido ou coligação.

A seguir, apresentamos os perfis, em ordem alfabética, 
dos 63 parlamentares que serão empossados para a 19ª 
Legislatura.



Jânio Natal (Podemos) – Na-
tural de Belmonte, no Sul da 
Bahia, o parlamentar se reele-
geu em outubro de 2018 com 
49.497 votos. Ex-vereador de 
Salvador, também foi prefeito 
da sua terra natal e de Porto 
Seguro. No Legislativo esta-
dual, foi 4º secretário da Mesa 
Diretora e presidiu a Comissão 
de Minas, Energia, Ciência e 
Tecnologia. Em sua trajetória 
política, passou por PDT, PPB, 
PP, PL, PRP e Podemos.

Fabíola Mansur (PSB) - Mé-
dica  oftalmologista e cirurgiã, 
a socialista, natural de Rio de 
Janeiro, obteve 54.444 votos e 
garantiu sua reeleição para o 
segundo mandato na ALBA. No 
Legislativo estadual, presidiu as 
comissões de Direitos da Mu-
lher, e a de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e Serviço 
Público. Também já exerceu o 
mandato de vereadora de Sal-
vador antes de se eleger depu-
tada estadual.

Fabrício Falcão (PC do B) – 
Nascido na cidade de Feira de 
Santana, o professor  e ex-ve-
reador de Vitória da Conquista 
se reelegeu para o terceiro 
mandato na  ALBA ao obter 
51.620 votos. 
No Parlamento baiano, foi ter-
ceiro secretário da Mesa Di-
retora e titular das comissões 
de Agricultura e Política Rural 
e da Defesa do Consumidor e 
Relações de Trabalho.

Júnior Muniz (PHS) – Eleito 
com 21.058 votos na coli-
gação proporcional Renova 
Bahia, Denivaldo Muniz 
Lopes Júnior é advogado 
natural de Jacobina, no Cen-
tro-Norte da Bahia. É presi-
dente do Partido Humanista 
da Solidariedade. Em 2012, 
disputou o cargo de verea-
dor da cidade de Salvador 
pelo Partido dos Trabalha-
dores e fi cou na suplência 
ao obter 2.684 votos.

Fátima Nunes (PT) – Natural 
de Paripiranga, no Nordeste baia-
no, a petista entra em seu quinto 
mandato na ALBA com 69.663 
votos conquistados nas urnas em 
outubro de 2018. Com passagem 
pelo PSDB antes de integrar o PT, 
a legisladora já atuou na Casa 
como quarta secretária da Mesa 
Diretora, presidente das comis-
sões especiais para Combate aos 
Efeitos da Seca e a de Promoção 
da Igualdade, e já integrou diver-
sos outros colegiados permanen-
tes do Legislativo.

Jurailton Santos (PRB) – 
Pastor na Igreja Universal 
do Reino de Deus, foi eleito 
para deputado na Assem-
bleia Legislativa da Bahia 
com o apoio de 57.735 elei-
tores na coligação Por Uma 
Bahia Melhor, formada por 
DEM/PRB/PV/PSDB. Natu-
ral de Vera Cruz, teve maior 
votação na capital baiana, 
onde conquistou o apoio de 
29.665 eleitores, especial-
mente dos evangélicos.

Hilton Coelho (PSOL) – Nascido 
na capital baiana, chega à ALBA 
pela primeira vez, com 35.733 
votos. O ingresso do socialista 
na vida política se deu em 2006, 
quando disputou o Governo da 
Bahia. Em 2008, concorreu à 
Prefeitura do Salvador. Em 2010, 
tentou uma vaga no Legislativo 
baiano. Foi eleito vereador de 
Salvador em 2012 e reeleito em 
2016. É formado em História pela 
Universidade Federal da Bahia 
(Ufba).

Jurandy Oliveira (PRP) – Ex-pre-
feito de Ipirá, sua cidade natal, 
entra para seu décimo mandato 
na ALBA, após ser reeleito com 
47.432 votos. Advogado, profes-
sor e pecuarista, o parlamentar 
passou por partidos como PMDB, 
Arena, PDS, PFL, PDC, PP, PSC, 
PSDC, PST, PTdoB, PL, PRTB, 
PDT, PRP, PSL e Pros. Na Casa, 
participou de diversas comissões 
e ocupou cargos de 1º secretário 
da Mesa Diretora da Assembleia 
Estadual Constituinte (1989) e de 
quarto secretário da Mesa entre 
1997 e 1999.

Ivana Bastos (PSD) – Reelei-
ta para o terceiro mandato na 
ALBA, a parlamentar obteve 
76.605 votos. Comerciante 
e empresária, a pessedista é 
natural de Caetité, no Sudo-
este da Bahia, e ingressou no 
Legislativo pela primeira vez 
em 2011, ainda pelo PMDB.
Reeleita em 2014 pelo PSD, 
foi presidente das comissões 
especiais do Porto Sul e da  
Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste.

Jusmari Oliveira (PSD) – 
Eleita deputada estadual com 
66.318 votos pelo PSD na 
coligação Força do Trabalho 
Pela Bahia, a ex-vereadora 
e ex-prefeita de Barreiras é 
natural de Pérola d’Oeste, no 
Paraná. Graduada em Letras, 
já exerceu mandatos de de-
putada estadual e deputada 
federal, tendo passado ainda 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano do Estado 
(Sedur).

Jacó (PT) – Nascido no 
muncípio de Jacobina, no 
Centro-Norte da Bahia, Má-
rio Augusto de Almeida Neto 
foi eleito para a Assembleia 
Legislativa da Bahia com 
49.749 votos. Em 2014, 
disputou uma cadeira para 
o Legislativo baiano e fi cou 
na primeira suplência do PT. 
É formado em técnica agro-
pecuária na antiga Escola 
de Agricultura da Região de 
Irecê (Esagri).

Kátia Oliveira (MDB) – Eleita 
com 27.206 votos na coliga-
ção Pra Mudar de Verdade, 
é natural de Salvador, tem 44 
anos, casada com o prefeito 
de Simões Filho, Diógenes 
Tolentino, conhecido como Di-
nha. Eleita vereadora, exercia 
o primeiro mandato no Poder 
Legislativo do município de 
Simões Filho. Foi nesta cidade 
da Região Metropolitana que 
conseguiu o apoio de 15.134 
eleitores.

Laerte do Vando (PSC) 
– Filho do ex-deputado 
estadual Vando (PSC), se 
elegeu com 55.007 votos 
na coligação Bahia Livre, 
formada por PSC/PTB/
PPL. É natural de Monte 
Santo, onde exercia se-
gundo mandato como vere-
ador. Foi exatamente neste 
município que conquistou 
12.450 votos do total que 
garantiu sua eleição para o 
Parlamento da Bahia.

Leo Prates (DEM) – Eleito com 
55.018 votos na coligação Por 
Uma Bahia Melhor, composta por 
DEM/PRB/PV/PSDB, é natural 
de Salvador, onde exercia o se-
gundo mandato de vereador. Foi 
assessor especial da Prefeitura 
do Salvador, presidente da Câ-
mara Municipal e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
Final (CCJ). É formado em En-
genharia Elétrica e Pós-graduado 
em Administração pela Universi-
dade Federal da Bahia (Ufba).

Luciano Simões Filho (DEM) 
– Parlamentar reelegeu-se com 
63.627 votos. Na ALBA, já ocu-
pou o posto de quarto secretário 
da Mesa Diretora e integrou as 
comissões de Constituição e 
Justiça; Meio Ambiente, Seca 
e Recursos Hídricos; Especial 
de Desenvolvimento Regional; 
Finanças, Orçamento, Fisca-
lização e Controle; e Direitos 
Humanos e Segurança Pública. 
É natural de Salvador e formado 
em Direito.

Marcelo Veiga (PSB) - Eleito 
com 70.612 votos pelo PSB na 
coligação Força do Trabalho 
pela Bahia, o novo parlamen-
tar de 30 anos é natural de 
Salvador. Advogado, ao candi-
datar-se a deputado estadual, 
ocupava o cargo de diretor de 
Gestão Corporativa da Empre-
sa Baiana de Águas e Sanea-
mento (Embasa). O socialista 
teve sua maior votação no mu-
nicípio de Cocos, onde conquis-
tou apoio de 4.512 eleitores.

Marcelino Galo Lula (PT) - Enge-
nheiro Agrônomo, foi eleito ao ter-
ceiro mandato com 52.027 votos. 
Na ALBA, presidiu as comissões 
Especial da Verdade e a de Direi-
tos Humanos e Segurança Pública. 
Foi vice-presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, Seca e Recur-
sos Hídricos e integrou diversas 
outras, como a de Agricultura e Po-
lítica Rural; Saúde e Saneamento; 
Defesa do Consumidor e Relações 
do Trabalho; e de Orçamento, Fis-
calização e Controle.

Marcell Moraes (PSDB) - Ree-
leito ao segundo mandato com 
64.219 votos, é natural de Ruy 
Barbosa. Foi vereador de Salva-
dor em 2012 pelo PV. Ambienta-
lista, coordenou parques como o 
Metropolitano de Pituaçu e o das 
Lagoas e Dunas do Abaeté. Na 
ALBA, presidiu a Comissão de 
Meio Ambiente, Seca e Recursos 
Hídricos e foi titular de comissões 
como Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; 
Meio Ambiente, Seca e Recursos 
Hídricos; e Direitos da Mulher.

Maria del Carmen Lula (PT) - Na-
tural de La Caniza, Espanha, vai ao 
quarto mandato com 48.147 votos. 
Foi eleita deputada pela primeira 
vez em 1994. Dez anos depois, 
elegeu-se vereadora de Salvador 
e renunciou em 2007, para  presi-
dir a Conder. Em 2010, voltou ao 
Legislativo, renovando o mandato 
em 2014. Com larga atuação par-
lamentar, presidiu as comissões da 
Mulher (1995), Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (1997), Meio 
Ambiente (1998) e Desenvolvimen-
to Urbano (2014-2018).

Marquinho Viana (PSB) - Reeleito 
ao terceiro mandato com 59.020 
votos, é empresário do ramo da 
cafeicultura. Foi ex-assessor par-
lamentar na ALBA, entre 1988 e 
1996, e vereador por quatro man-
datos em Barra da Estiva, sua ci-
dade natal. Suplente de deputado 
estadual nas eleições de 2010, 
assumiu o posto em dezembro 
de 2012, renovando o mandato 
em 2014. Na ALBA, foi titular de 
comissões como Agricultura e Po-
lítica Rural e Meio Ambiente, Seca 
e Recursos Hídricos.

Mirela Macedo (PSD) - Reelei-
ta com 50.357 votos, assumiu o 
primeiro mandato de deputada 
estadual como suplente em ja-
neiro de 2017. Antes, foi eleita, 
em 2012, vereadora de Lauro de 
Freitas e e se tornou vice-prefeita 
da mesma cidade em 2016, mas 
renunciou ao posto para integrar 
o Legislativo estadual. Na ALBA, 
ocupa presidência da Comissão 
de Direitos da Mulher e integrou 
outras comissões, como a de 
Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo.

Nelson Leal (PP) - Natural de 
Salvador, entra no sexto mandato 
após obter 65.478 votos. Empre-
sário e engenheiro civil, é sócio-
-fundador da Associação dos Pro-
dutores de Mangas de Livramento 
de Nossa Senhora (Apromal). Na 
ALBA, foi terceiro vice-presidente 
da Mesa Diretora em dois manda-
tos e corregedor parlamentar entre 
2015 e 2017. Atuante, presidiu 
as comissões de Fiscalização e 
Controle; Meio Ambiente, Seca 
e Recursos Hídricos; e Saúde e  
Saneamento. Tem passagem por 
PTB, PPB, PSL e PP.

Neusa Lula Cadore (PT) - Na-
tural de Gaspar, Santa Catarina, 
chegou à Bahia atuando em 
ações voluntárias da Pastoral da 
Confederação Nacional do Bispos 
do Brasil (CNBB). Foi prefeita de 
Pintadas por dois mandatos (1997 
e 2004) e se elegeu deputada es-
tadual pela primeira vez em 2006. 
Foi eleita, agora, para o quarto 
mandato com 51.835 votos. Na 
ALBA, ocupou, entre outras fun-
ções, a presidência da Comissão 
de Direitos da Mulher e a vice-pre-
sidência da Comissão de Agricul-
tura e Política Rural.

Niltinho (PP) – Eleito com 
46.174 votos pelo PP na 
coligação Força do Trabalho 
pela Bahia, tem 37 anos, 
casado, é comunicólogo. 
Oriundo da iniciativa priva-
da, foi secretário de Gover-
no na cidade de Madre de 
Deus, no Recôncavo Baia-
no, por cinco anos e exer-
cerá seu primeiro mandato 
legislativo.



Olivia Santana (PC do B) – Ex-
-vereadora de Salvador e ex-pre-
sidente do PC do B na capital 
baiana, se elegeu deputada es-
tadual com 57.755 votos. Natural 
de Salvador, é formada em peda-
gogia pela Universidade Federal 
da Bahia (Ufba), já foi secretária 
Municipal de Educação e Cultura 
de Salvador e comandou as se-
cretarias estaduais de Políticas 
para Mulheres (SPM) e do Traba-
lho, Emprego, Renda e Esporte 
(Setre).

Osni Cardoso (PT) – Eleito 
com 46.212 votos pelo PT 
na coligação Força do Tra-
balho pela Bahia, tem 44 
anos, é solteiro, professor, 
ex-funcionário do Governo 
do Estado, onde exerceu a 
função de assessor espe-
cial. Foi prefeito de Serrinha, 
sua cidade natal, por dois 
mandatos consecutivos: em 
2008 e 2012.

Pastor José de Arimateia 
(PRB) – Eleito para o quarto 
mandato de deputado esta-
dual com 65.946 votos, é na-
tural da cidade paraibana de 
Alexandria. Pastor evangélico 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus, foi vereador de Feira 
de Santana. Na Assembleia 
Legislativa,  já foi presidente 
das comissões de Saúde e 
Saneamento e de Defesa do 
Consumidor e Relações do 
Trabalho.

Pastor Tom (Patriota) – Eleito 
com 29.335 votos pelo Patrio-
ta, é natural de Feira de Santa-
na, sua principal base eleitoral, 
onde exercia mandato de ve-
reador na Câmara Municipal. 
Pastor da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, tem 43 anos, 
casado, é policial militar e 
tem nível superior incompleto. 
Foi eleito para o seu primeiro 
mandato de deputado estadual 
com o apoio maciço da Igreja 
da qual faz parte.

Paulo Câmara (PSDB) – Eleito 
com 55.881 votos pelo PSDB na 
coligação Por uma Bahia Melhor, 
é natural de Salvador. Tem 45 
anos, casado, foi presidente da 
Câmara Municipal do Salvador por 
dois mandatos após ser reeleito 
para a função em 2015. Foi nome-
ado, em 2017, para a Secretaria 
Nacional de Assuntos Federati-
vos, órgão vinculado à Secretaria 
de Governo da Presidência, pasta 
comanda à época pelo então mi-
nistro Antônio Imbassahy (PSDB).

Paulo Rangel Lula da Silva (PT) 
– Técnico em eletrônica nascido 
em Paulo Afonso, no Nordeste 
da Bahia, se reelegeu para mais 
quatro anos na ALBA ao obter 
48.296 votos. Vem para o seu 
sexto mandato, dois dos quais as-
sumiu  após sair da suplência e os 
outros quatro, eleitos diretamente. 
Como parlamentar, presidiu a Co-
missão de Constituição e Justiça 
e faz parte de diversas comissões 
temáticas na Casa.

Pedro Tavares (DEM) - Reelei-
to para o terceiro mandato com 
64.272 votos, o deputado é cacaui-
cultor nascido em Salvador. Traba-
lhou como assessor parlamentar 
entre 2004 e 2006 e atuou na vice-
-governadoria entre 2007 e 2009. 
Foi eleito para a ALBA em 2010 e 
reeleito em 2014. Neste período, 
passou por funções como presi-
dente da Comissão do Consumidor 
e Relações de Trabalho; vice-pre-
sidente da Comissão Especial de 
Desporto, Paradesporto e Lazer.

Roberto Carlos (PDT) - Nas-
cido em Uauá, nordeste da 
Bahia, o deputado entrou na 
vida política ao ser eleito, em 
1996, vereador de Juazeiro, de 
onde saiu em 2003 para ocupar 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa. Na ALBA, vai para 
o quinto mandato após se ree-
leger com 69.440 votos. Como 
deputado estadual, o também 
desportista ocupou diversos 
cargos e funções em diversas 
Comissões Temáticas da Casa.

Robinho (PP) - Ex-prefeito do 
município de Nova Viçosa por dois 
mandatos, o deputado vem para o 
seu segundo mandato após obter 
51.745 votos. Agropecuarista na-
tural da cidade mineira de Nanu-
que, já integrou o PTB e o MDB 
antes de chegar ao PP. No Poder 
Legislativo, foi titular das comis-
sões de Finanças, Orçamento, 
Fiscalização e Controle; Infraes-
trutura, Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, entre outras.

Robinson Almeida Lula (PT) 
– Eleito com 65.295 votos na co-
ligação Força do Trabalho Pela 
Bahia, é natural de Jequié. Tem 
53 anos, casado, é engenheiro e 
foi secretário de Comunicação do 
Governo da Bahia na gestão de 
Jaques Wagner. Assumiu manda-
to na Câmara dos Deputados no 
ano passado em substituição ao 
deputado federal Fernando Torres 
(PSD), nomeado para a Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano da 
Bahia (Sedur).

Rogério Andrade Filho (PSD) – 
Eleito com 85.968 votos pelo PSD 
na coligação Força do Trabalho 
Pela Bahia, é natural de Santo 
Antônio de Jesus. Tem 21 anos, 
solteiro, estudante. É fi lho do ex- 
deputado estadual e atual prefeito 
de Santo Antônio de Jesus, Ro-
gério Andrade, e presidente do 
PSD Jovem da sua cidade natal.
Eleito para o seu primeiro man-
dato como deputado, será o mais 
jovem parlamentar da próxima 
Legislatura.

Rosemberg Pinto Lula (PT) - 
Com dois mandatos na ALBA, o 
deputado se reelegeu para seguir 
no Legislativo da Bahia por mais 
quatro anos ao obter 101.945 vo-
tos. Nascido em Itororó,  foi presi-
dente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, vice-presidente das 
comissões Especial do Porto Sul 
e Especial de Desenvolvimento 
Regional. Também integrou di-
versas comissões temáticas. Já 
foi indicado como futuro líder do 
governo.

Samuel Júnior (PDT) – Natural 
de Salvador, o comerciante se 
elegeu com 63.951 votos para 
ocupar uma cadeira na ALBA 
para o seu segundo mandato. 
Na Assembleia, o parlamentar 
evangélico integrou as comis-
sões de Saúde e Saneamento, 
Agricultura e Política Rural, 
Especial da Promoção da Igual-
dade, Especial de Desporto, 
Paradesporto e Lazer e Infra-
estrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo.

Sandro Régis (DEM) - Elei-
to para o quinto mandato com 
64.268 votos, o parlamentar in-
gressou na vida política em 2002 
ao se eleger para o Legislativo 
pelo extinto Partido Liberal (PL). 
A partir de então, passou pelo 
PR e chegou ao DEM, onde se 
encontra atualmente. Nos últimos 
quatro anos como deputado foi 
líder da bancada da oposição, 
durante a primeira metade do 
mandato, e atualmente é o 1º se-
cretário da Mesa Diretora.

Soldado Prisco (PSC) - Natural 
de Catu, o parlamentar chega 
para o seu segundo mandato 
de deputado estadual após ob-
ter 53.065 votos. Atualmente no 
PSC, passou também por PC do 
B, PSOL, PTC, PSDB e PPS. No 
Legislativo baiano, foi presidente 
da Comissão de Defesa do Con-
sumidor e Relações de Trabalho 
e vice-presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Segurança 
Pública, além de integrar diversas 
comissões.

Talita Oliveira (PSL) – Eleita 
com 26.096 votos, na coliga-
ção Renova Bahia, é natural de 
Brasília. Tem 33 anos, solteira, 
curso superior incompleto. É 
empresária e idealizadora do 
projeto A Força da Mulher Em-
preendedora. Frequentou a Uni-
versidade Católica do Salvador 
e é ativista do PSL Mulher. Se 
destacou por forte atuação nas 
mídias sociais e vai exercer o 
seu primeiro mandato como de-
putada estadual.

Targino Machado (DEM) - Re-
eleito para seu sexto mandato, 
o médico e empresário obteve 
67.164 votos nas urnas. O ex-pre-
feito de São Gonçalo dos Campos 
entrou na vida política em 1989 e 
já passou pelo PDT, PMDB, PSC, 
PPS e DEM. No Parlamento da 
Bahia, foi terceiro vice-presidente 
da Mesa Diretora e presidiu as co-
missões de Fiscalização e Contro-
le; Defesa ao Consumidor; Minas, 
Energia; Ciência e Tecnologia; e 
CPI dos Combustíveis.

Tom Araújo (DEM) - Ex-prefei-
to de Conceição do Coité chega 
ao seu terceiro mandato como 
deputado estadual. Reeleito 
com 57.570 votos, o parlamen-
tar já teve passagem pelo PP 
antes de ingressar no DEM. Na 
ALBA, tem no histórico atuação 
como vice-líder da bancada da 
oposição e dos blocos parla-
mentares PMDB/DEM, DEM/
PV e DEM/PRB. Além disso, foi 
membro e presidente de diver-
sas comissões temáticas.

Tum (PSC) – Eleito com 40.632 
votos na coligação Bahia Livre, 
é natural de Petrolina, Pernam-
buco. Tem 37 anos, divorciado 
e empresário. Irmão do atual 
prefeito Wilker Torres (PSB), 
de Casa Nova, tem na região 
sua principal base eleitoral. Foi 
assessor do deputado federal 
Bebeto Galvão (PSB), com 
quem formou sua base políti-
ca. Chega para o seu primeiro 
mandato eletivo na Assembleia 
Legislativa da Bahia.

Vitor Bonfi m (PR) – Formado 
em direito pela Universidade 
Católica do Salvador (UCSal), 
o parlamentar chega para o 
seu segundo mandato com 
61.165 votos. Foi eleito depu-
tado estadual pela primeira vez 
em 2014. Se licenciou do man-
dato em novembro de 2015 
para comandar a Secretaria 
da Agricultura, Pecuária, Irri-
gação, Pesca e Aquicultura do 
Estado da Bahia (Seagri), onde 
atuou até abril de 2018.

Zé Cocá (PP) – Eleito com 59.380 
votos pelo PP na coligação Força 
do Trabalho pela Bahia, é natural 
de Itiruçu. Tem 42 anos, casado. 
Foi coordenador do Consórcio 
dos Municípios do Vale Jiquiriçá, 
secretário de Desenvolvimento e 
chefe de gabinete da Prefeitura de 
Lafaiete Coutinho, município do 
qual foi prefeito por dois mandatos 
consecutivos. Chega à ALBA para 
o seu primeiro mandato como de-
putado estadual.

Zé Raimundo (PT) — As-
sume o terceiro mandato na 
ALBA após ser reeleito com 
94.014 votos. Acadêmico re-
conhecido nacionalmente, ex-
-reitor e professor da Univer-
sidade Estadual do Sudoeste 
(Uesb), é mestre em Ciências 
Sociais e doutor em História 
Econômica. Em sua atuação 
como parlamentar, já integrou 
diversas comissões temáticas 
da Casa.

Zó (PC do B) - Crisóstomo 
Antônio Lima iniciou a mili-
tância ainda nos tempos de 
estudante, quando ingressou 
no Partido Comunista. No seu 
primeiro mandato na ALBA, 
presidiu a Comissão Espe-
cial de Assuntos Territoriais 
e Emancipação, integrou a 
Comissão de Meio Ambiente, 
Seca e Recursos Hídricos, e a 
de Desenvolvimento Regional. 
Reelegeu-se para o mandato 
eletivo 2019/2022 com 43.347 
mil votos.

Pastor Isidório Filho (Avan-
te) - Filho do deputado federal 
eleito Pastor Sargento Isidório 
(Avante),  chega à Assembleia 
Legislativa  do Estado da Bahia 
pela primeira vez ao conquistar 
110.540 votos, a maior votação 
dentre os deputados estaduais 
eleitos em outubro de 2018. 
Natural de Candeias, na Re-
gião Metropolitana de Salvador 
(RMS), é cantor e compositor 
e atuou como coordenador da 
Fundação Dr. Jesus.



Composição da nova legislatura é 
marcada pela diversidade partidária 

A Assembleia Legislativa 
da Bahia (ALBA) contará 
com 19 partidos políticos 
para legislatura 2019-2022, 
que será iniciada na próxi-
ma sexta-feira (1º) – dia da 
posse dos 63 parlamenta-
res. Até o momento, estão 
formadas quatro bancadas, 
sendo a maior delas a do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT), com dez deputados, 
seguida de perto pelo PSD, 
com nove, PP e DEM com 
sete integrantes cada. 

Para formar uma banca-
da são necessários ao me-
nos seis parlamentares, o 
que garante maior estrutura 
para a legenda ou bloco e 
maior tempo proporcional 
para pronunciamentos em 
plenário. Todas as banca-
das possuem uma liderança 
e pelo menos um vice-líder, 
podendo haver mais de um, 
dependendo do total de 
componentes.

Todos os outros parti-
dos que não elegeram pelo 

menos seis legisladores 
serãoconsiderados repre-
sentações partidárias, com  
direito apenas ao líder. No 
entanto, estes partidos po-
deram se organizar em blo-
cos alcançando o status de 
bancada.

Com cinco deputados 
estaduais eleitos, o PC do 
B é a maior representação 
partidária no Legislativo 
baiano. Em seguida, por or-
dem numérica, estão PDT, 
PSC e PSDB, com três 
cada; e PRB e PSL, com 
dois. Avante, PR, Podemos, 
PRP, PSOL, Patriota, MDB 
e PHS completam as legen-
das que vão atuar na ALBA, 
com um representante cada 
uma. 

Dos 63 parlamentares 
eleitos, 39 são remanes-
centes da legislatura ante-
rior e os outros 24 chegam 
para somar forças pela re-
presentação dos anseios da 
sociedade, representando 
uma renovação de 38%. 

PARTIDOS                 PARLAMENTARES

PT 10
PSD 9
PP 7
DEM 7
PC do B 5
PSB 4
PDT 3
PSDB 3
PSC 3
PRB 2
PSL 2
PR 1
PODEMOS 1
PRP 1
PSOL 1
PATRIOTA 1
MDB 1
PHS 1

          AVANTE                                                 1

Total de partidos: 19 Total de parlamentares: 63


