


Deputada reeleita. É casada, desde 2007, com o atual 

prefeito de  São Bernardo do Campo, Orlando Morando. 

Trabalhou com mulheres  que enfrentaram câncer de 

mama, no Centro de Atenção Integral à  Saúde da Mulher 

e no Hospital  Mário Covas. Também realizou  projeto 

com gestantes, no serviço público

177.773
FISIOTERAPEUTA

Nº de votos

Formação

PSDB

CARLA MORANDO 



Deputado reeleito pela 8º mandato. Autor da lei que torna obrigatório 
o  diagnóstico precoce da Fenilcetonúria e do Hipotireoidismo 
Congênito nos  recém-nascidos em hospitais e maternidades do 
Estado de São Paulo.  Popularmente conhecido  como “Teste do 
Pezinho”, a Lei nº 10.889  também prevê a criação de campanha 
informativa permanente sobre a  importância do diagnóstico precoce 
de ambas as doenças na forma de  folhetos impressos, anexados ao 
documento de identificação das  gestantes, e de cartazes  fixados nas 
dependências dos  hospitais e  maternidades.

129.097
ADVOGADO

Nº de votos

Formação

UNIÃO BRASIL

EDMIR CHEDID



Deputado reeleito. Autor do Código Paulista de Defesa da Mulher, norma 
que  unificou em um só documento 65 leis em vigor no Estado. O projeto 
nasceu  com o intuito de facilitar a consulta e a preservação dos direitos 
da mulher.  São 165 artigos divididos em capítulos que fazem referência 
ao combate à  violência e discriminação contra a mulher, além de sua 
saúde e bem-estar.  Também é de sua autoria a lei que criou a campanha 
“Fevereiro Laranja”,  prevendo um conjunto de ações educativas de 
conscientização para o  diagnóstico precoce e tratamento da leucemia, 
com a finalidade de prestar  esclarecimentos e informações sobre a 
doença e suas formas de detecção e  tratamento

123.483
ADVOGADO

Nº de votos

Formação

PL

THIAGO AURICCHIO 



Deputado reeleito pelo  6º mandato. É funcionário 

aposentado do  Banco do Brasil. Possui graduação em 

Filosofia e pós-graduação em  Sociologia, além de ser 

estudioso e autodidata em Psicologia. O  primeiro e único 

deputado estadual deficiente visual do Brasil.

118.182
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO 

Nº de votos

Formação

PSDB

RAFAEL SILVA



Deputado reeleito pelo 3º mandato. Filho da professora Lúcia 
França e do  advogado e ex-governador do Estado de São Paulo, 
Márcio França. Formou-  se em Direito pela  Universidade Católica 
de Santos (UNISANTOS). Foi  vereador em São Vicente, em 2008. 
Na Câmara Municipal apresentou  projetos como as “Sessões 
Itinerantes”, que levou sessões da Câmara aos  bairros, criou o selo 
verde contra a dengue, levou o xadrez para as escolas  públicas, 
criou o Ecociclo, bicicletas que recolhem lixo reciclável, além de  
participar de ações de pavimentação e criação de creches e 
unidades de  saúde em São Vicente.

105.173
ADVOGADO

Nº de votos

Formação

PSDB

CAIO FRANÇA 



Deputado reeleito pelo 3º mandato. Atua em favor dos 

municípios  de médio e pequeno portes. Procura ajudar a 

população dessas  cidades com emendas impositivas, projetos 

sociais e assistenciais,  programas e leis de incentivo. Tem 

trabalhado pelas causas da  saúde e possui muita aproximação 

com as santas casas, além da  preocupação com a energia 

sustentável e a falta de água  nos  municípios.

104.374
QUIMICO / ELETRICISTA

Nº de votos

Formação

REPUBLICANOS

SEBASTIÃO SANTOS



Deputado eleito. Voltado à causa animal. Já atua no 

resgate de animais vítimas de maus-tratos e 

abandono, buscando tratamento, desde exames 

veterinários até a adoção responsável. Além disso, 

incentiva a defesa dos animais, do meio ambiente e 

busca sensibilizar crianças, jovens e adultos a serem 

solidários e terem empatia com os bichos.

98.070
ADVOGADO

Nº de votos

Formação

UNIÃO BRASIL

RAFAEL SARAIVA



Deputado reeleito. Os pilares do seu mandato são: segurança 

pública, combate à corrupção, saúde e educação. Entre seus 

principais projetos de lei estão o PL nº 799/2019, que 

combate a corrupção; PL nº 735/2019, em prol da doação de 

sangue; PL nº 191/2022, pelo acesso aos medicamentos de 

alto custo; e PL nº 520/2022, que isenta as pessoas com 

deficiência e portadores de doenças graves do pagamento do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD).

94.552
AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL

Nº de votos

Formação

PL

DANILO BALAS



Deputada reeleita pelo 4º mandato. Se dedica à promoção da 

igualdade racial, ao respeito às religiões de matriz africana e à cultura 

brasileira. Segunda deputada negra da história da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, também levanta a questão das populações 

indígena e quilombola, da juventude, das mulheres e do segmento 

LGBTQ+. Em 2019, foi uma das deputadas a assinar o PL 

"Menstruação sem Tabu", que visou combater a pobreza menstrual 

através da distribuição de absorventes para mulheres em situação de 

pobreza, nos moldes do que acontece em países europeus, como a 

Escócia.

90.496
CANTORA / COMPOSITORA

Nº de votos

Formação

PCDOB

LECI BRANDÃO 



Deputado eleito. O ingresso desse fisiculturista na 

área política inicia-se em 2018, quando se tornou 

assistente parlamentar especial do deputado estadual, 

Delegado Bruno Lima, pioneiro em defesa das causas 

animais.

90.440Nº de votos

Formação

UNIÃO BRASIL

FELIPE FRANCO 

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO



Deputada reeleita pelo 5º mandato. Autora da lei que tem como 

objetivo melhorar a rede de proteção para mulheres vítimas de 

violência. A lei 14.545/2011 dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação dos índices de violência divididos por sexo e região. Foi 

eleita presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de 

São Paulo, em abril de 2019, pelo biênio 2019-2021. Como deputada 

estadual, é autora do PL 347/18, que dispõe sobre o limite de jornada 

de trabalho de 30 horas para os profissionais de enfermagem.

90.135Nº de votos

Formação

PSDB

ANALICE FERNANDES 

ENFERMEIRA



Deputada eleita. Em 2010, após seu filho receber diagnóstico de 

autismo, passou a estudar a condição e, em seguida, criou o blog 

Lagarta Vira Pupa, com a intenção de falar de suas experiências como 

mãe de um autista. Também foi colunista da revista Crescer, em 2019, 

e promoveu, no Brasil, uma campanha contra o Miracle Mineral 

Supplement, também conhecido como MMS (Miracle Mineral 

Supplement, ou Suplemento Mineral Milagroso, também é conhecido 

como Solução Mineral Mestre, ou pela sigla MMS, solução de dióxido 

de cloro, um alvejante industrial). 

88.820Nº de votos

Formação

PSDB

ANDRÉA WERNER 

JORNALISTA



Deputado eleito. Atual vereador por São Paulo por cinco mandatos 

seguidos. Na Câmara Municipal apresentou mais de 200 projetos e é 

autor de mais de 60 leis aprovadas, como a lei 14.671/2008, que deu 

origem aos Centros Especializados em Reabilitação (CER), que 

atende pessoas com deficiência; lei 15.997/2014, que incentiva o uso 

na cidade de veículos movidos a energia elétrica ou a hidrogênio; e lei 

16.333/2015, que criou o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e 

Biblioteca (PMLLLB).

88.022Nº de votos

Formação

PT

DONATO

VENDEDOR



Deputada reeleita. Autora de leis importantes no Estado de São Paulo, 

entre elas, a Política Estadual pela Primeira Infância (PEPI); a lei Criança 

Primeiro, que prevê prioridade de investigação, no território paulista, de 

tentativas de homicídio a crianças e adolescentes; e da lei que cria a 

Política de Manejo do Fogo, como forma de combater os incêndios 

florestais no Estado. Além disso, é presidente do Comitê Paulista pela 

Prevenção de Homicídios na Adolescência - uma parceria com a Unicef e 

Governo do Estado de São Paulo, que tem como objetivo construir 

políticas públicas para combater a morte violenta de jovens.

85.517Nº de votos

Formação

REDE

MARINA HELOU

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Deputado reeleito. Atua pela preservação dos valores 

familiares, pelo desenvolvimento dos municípios paulistas 

nas áreas de infraestrutura, acessibilidade, saúde, 

educação e meio ambiente, pela proposição de programas 

e ações para a causa animal e para o adequado 

enfrentamento da dependência química. Ministro da Igreja 

Internacional da Graça de Deus, é filho do televangelista 

missionário, R. R. Soares.

81.753Nº de votos

Formação

UNIÃO BRASIL

DANIEL SOARES

ADVOGADO



Deputada eleita, mas já atuou em dois mandatos como deputada 

estadual, ocasiões em que trabalhou com foco em ações e projetos 

pela ampliação da oferta de água, expansão das redes de água e 

esgoto, tarifas justas de pedágio no Estado de São Paulo e em defesa 

dos direitos das mulheres. Autora do projeto que resultou na 

vacinação gratuita de meninas, meninos e mulheres contra o HPV e 

da proposta que estabelece compensação financeira a municípios 

que recebem impactos negativos causados pela instalação e 

funcionamento de presídios.

79.061Nº de votos

Formação

PT

ANA PERUGINI

ADVOGADO



Deputado reeleito. É de sua autoria projetos de lei como o Ceasa 

Legal, que regulamenta a profissão dos carregadores autônomos do 

Ceasa/Ceagesp de todo o Estado; o Samu Animal, serviço pioneiro 

em Campinas de resgate e atendimento a animais vítimas de maus 

tratos; e do PL que cria a Frente Parlamentar de Combate e 

Enfrentamento às Drogas. Lutou contra o fechamento do Projeto Guri, 

inclusive com requerimento de convocação do secretário de Cultura 

do Governo do Estado de São Paulo.

76.910Nº de votos

Formação

CIDADANIA

RAFA ZIMBALDI

EMPRESÁRIO



Deputado reeleito pelo 4º mandato. Seus projetos 

são voltados para áreas em defesa do social, saúde 

e educação. É evangélico e missionário da Igreja 

Mundial do Poder de Deus, filho do deputado federal 

José Olímpio.

Nº de votos

Formação

PL

RODRIGO MORAES

75.094
MÉDICO VETERINÁRIO



Deputado reeleito. Apresentou diversos projetos, entre eles o PL n.º 

1141/19, que torna obrigatória a instalação de equipamento para 

pagamento por cartão de débito e/ou crédito nas praças de pedágio do 

Estado; PL n.º 1212/19, que deu origem à lei n.º 17.301/20, que proíbe 

farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra 

sem informar, adequada e claramente, a concessão de descontos; e o PL 

n.º 688/20, convertido na lei n.º 17.343/21, que institui a campanha 

“Dezembro Verde” — Não ao Abandono de Animais no Estado de São 

Paulo.

Nº de votos

Formação

PL

ALEX DE MADUREIRA

74.340
PASTOR



Deputada reeleita. Sua atuação na Assembleia 

Legislativa tem sido voltada para segurança pública, 

saúde pública, proteção à família e apoio às 

entidades sociais.

Nº de votos

Formação

PP

LETÍCIA AGUIAR

68.556
PUBLICITÁRIA



Deputada reeleita pelo 6º mandato. Na Assembleia Legislativa tem 

marcado sua atuação com apresentação de projetos em defesa dos 

direitos da mulher e da família, como o que propõe tratamento de 

infertilidade para a mulher carente. Autora da lei que garante atendimento 

especial às mulheres vítimas de violência sexual. É coordenadora da 

Frente Parlamentar de Combate aos Motoristas Criminosos e da Frente 

Parlamentar para Desoneração Tributária de Medicamentos. Também foi 

eleita vice coordenadora da Frente Parlamentar pela Regularização 

Fundiária, Urbana e Rural no Estado de São Paulo.

Nº de votos

Formação

PSDB

MARIA LUCIA AMARY

66.956
ADVOGADA



Deputado reeleito pelo 5º mandato. Sua primeira grande iniciativa 

foi a realização de um amplo diagnóstico em 45 municípios da 

Região Sudoeste do Estado que culminou em um relatório, 

intitulado Estudo do Perfil Socioeconômico das Regiões 

Administrativas do Estado de São Paulo. Também foi autor do 

projeto de lei que concede à funcionária pública gestante, mediante 

inspeção médica, licença de 180 dias, com vencimento ou 

remuneração. Ajudou a viabilizar a construção dos Ambulatórios 

Médicos de Especialidades (AMEs).

59.087Nº de votos

Formação

UNIÃO BRASIL

EDSON GIRIBONI

ENGENHEIRO CIVIL



Deputado eleito. Retorna à Assembleia Legislativa após três mandatos 

consecutivos - de 1999 a 2011. Nesse período de afastamento foi prefeito 

de São José do Rio Preto. É autor da lei dos Agregados do IAMSPE, que 

permite a inclusão dos pais, padrastos ou madrastas como beneficiários 

do IAMSPE, plano que dá assistência médica ao funcionalismo público 

estadual; e da lei que determina a criação do Banco Estadual de 

Células-Tronco do Cordão Umbilical pelo SUS, que permitirá encontrar 

doadores compatíveis para transplantes de medula óssea para tratamento 

e cura da leucemia e outras doenças. 

Nº de votos

Formação

PSDB

DR VALDOMIRO LOPES

50.824
MÉDICO




