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QUAIS OS PLANOS PARA A DISPUTA ELEITORAL DE OUTUBRO



PARLAMENTARES 
DA SAÚDE NA ELEIÇÃO

Projetos de lei e debates sobre saúde são tratados na 

Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e na 

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 

dos Deputados. Com base nos membros dos dois 

colegiados, listamos 50 entre os parlamentares mais 

atuantes nesta área no Congresso Nacional. 

Apresentamos a seguir se eles pretendem concorrer ou 

não na eleição de outubro e quais cargos devem 

disputar. Além disso, destacamos se os deputados e 

senadores continuarão no partido atual ou se podem 

trocar de sigla durante a janela partidária. 

Se você deseja sugerir nomes à lista, envie e-mail para 

nk@nkconsultores.com.br. Esse material, com os 

planos dos parlamentares da saúde para a eleição, 

será atualizado ao longo do ano.

mailto:nk@nkconsultores.com.br


CÂMARA DOS DEPUTADOS

ADRIANA VENTURA (NOVO/SP)

Continua no Partido Novo e é candidata à reeleição.

ANTONIO BRITO (PSD/BA)

Continua no PSD e é candidata à reeleição.

ALAN RICK (UNIÃO/AC)

Está no União Brasil e vai ser candidato ao Senado.

BENEDITA DA SILVA (PT/RJ)

Continua no PT e é candidata à reeleição.

ALEXANDRE PADILHA (PT/SP) 

Continua no PT e é candidato à reeleição.

CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA/SC)

Candidata à reeleição e deve continuar no Cidadania.

ALINE GURGEL (REPUBLICANOS/AP)

Candidata à reeleição pelo Republicanos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

CELINA LEÃO (PP/DF)

Continua no Progressistas e deve ser candidata à 

reeleição.

DR. LUIZ OVANDO (UNIÃO/MS)

Está no União Brasil. Por enquanto é candidato à 

reeleição. Cogita ser candidato ao Senado.

DIEGO GARCIA (REPUBLICANOS/PR)

Trocou o Podemos pelo Republicanos na janela 

partidário. É candidato à reeleição.

DR ZACHARIAS CALIL (UNIÃO/GO)

Devido à fusão do PSL com o DEM, criando o União 

Brasil, não sabe ainda se vai ao Senado ou à reeleição.

DR. FREDERICO (PATRIOTA/MG) 

É candidato à reeleição e continua no Patriota.

DRA. SORAYA MANATO (UNIÃO/ES)

Será candidata à reeleição e deve mudar de partido. A 

nova sigla deve ser o PTB.

DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. (PP/RJ)

Continua no Progressistas e é candidato à reeleição.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDUARDO BARBOSA (PSDB/MG)

Continua no PSDB e é candidato à reeleição.

HIRAN GONÇALVES (PP/RR)

Candidato ao Senado pelo Progressistas.

EDUARDO DA FONTE (PP/PE)

Continua no Progressistas e existe uma tendência de ir 

ao Senado.

JORGE SOLLA (PT/BA)

Vai à reeleição pelo PT.

FLÁVIA MORAIS (PDT/GO)

Candidata à reeleição e continua no PDT.

JUSCELINO FILHO (UNIÃO/MA)

Está no União Brasil e vai à reeleição.

GEOVANIA DE SÁ (PSDB/SC) 

Concorre à reeleição e continua no PSDB.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

LEANDRE (PV/PR)

Será candidata à reeleição, com possibilidade de trocar 

a sigla atual pelo PSD.

MARIANA CARVALHO (PSDB/RO)

Continua no PSDB e está avaliando a possibilidade de 

concorrer ao Senado.

LIZIANE BAYER (PSB/RS)

Ainda indefinida. Pode ser candidata à vice-governadora 

no Rio Grande do Sul e ainda não está definido se 

segue no partido. Conversa com o Republicanos.

MAURO NAZIF (PSB/RO)

Continua no PSB e concorre à reeleição.

LUCAS REDECKER (PSDB/RS)

Continua no PSDB e deve ser candidato à 

reeleição.

OSMAR TERRA (MDB/RS)

Candidato à reeleição pelo MDB.

LUCIANO DUCCI (PSB/PR) 

Continua no PSB e é candidato à reeleição.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PADRE JOÃO (PT/MG)

Continua no PT e vai à reeleição.

.

SILVIA CRISTINA (PDT/RO)

Candidata à reeleição e continua no PDT.

PEDRO WESTPHALEN (PP/RS) 

Continua no Progressistas e vai à reeleição.

REJANE DIAS (PT/PI)

Continua no PT e vai à reeleição.

RICARDO BARROS (PP/PR) 

Continua no Progressistas e vai à reeleição.

TEREZA NELMA (PSDB/AL)

Candidata à reeleição e pode trocar de partido. 

Tem filiação cogitada no PT.



SENADO FEDERAL

EDUARDO GIRÃO (PODEMOS/CE)

O senador tem mandato até 2027. Segue no Podemos e 

não deve concorrer nesta eleição.

LASIER MARTINS (PODEMOS/RS)

Está no último ano de mandato e é pré-candidato à 

reeleição. Segue no Podemos.

EDUARDO GOMES (MDB/TO)

Recebeu convite para trocar de partido e pode 

concorrer ao governo do Estado. Eleito em 2018, tem 

mandato até 2027.

LEILA BARROS (CIDADANIA/DF)

Tem mandato até 2027. É apontada como potencial 

candidata ao governo do Distrito Federal. Pode trocar o 

Cidadania pelo PDT.

FLÁVIO ARNS (PODEMOS/PR) 

Tem mandato até 2027. Não será candidato nesta 

eleição, seguindo filiado ao Podemos. 

MARA GABRILLI (PSDB/SP)

Tem mandato até 2027 e não vai concorrer nesta 

eleição. Continua no PSDB.

IZALCI LUCAS (PSDB/DF) 

É pré-candidato a governador no Distrito Federal pelo 

PSDB. Tem mandato até 2027 no Senado.

MARCELO CASTRO (MDB/PI)

Tem mandato até 2027 e não 

deve concorrer nesta eleição. 

É presidente do MDB no Piauí.



SENADO FEDERAL

PAULO PAIM (PT/RS)

Tem mandato até 2027 e não concorre nesta eleição. 

Segue no PT.

MARIA DO CARMO ALVES (UNIÃO/SE)

Está no último ano de mandato e não deve concorrer à 

reeleição. Segue filiado ao União Brasil.

ROGÉRIO CARVALHO (PT/SE)

Tem mandato até 2027. É pré-candidato a governador 

pelo PT.

NELSINHO TRAD (PSD/MS) 

Tem mandato até 2027 e não deve concorrer 

nesta eleição. Segue no PSD.

ROMÁRIO (PL/RJ)

Está no último ano de mandato. Deve concorrer à 

reeleição pelo PL.

OTTO ALENCAR (PSD/BA) 

Está no último ano de mandato. É provável candidato à 

reeleição pelo PSD.

ROSE DE FREITAS (MDB/ES) 

Está no último ano de 

mandato. Deve concorrer à 

reeleição pelo MDB.

SÉRGIO PETECÃO (PSD/AC) 

Tem mandato até 2027. 

É pré-candidato a governador

pelo PSD.
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