
Estes são os traidores da classe trabalhadora!
Saiba quem são os traidores da classe trabalhadora. Precisamos nos lembrar nas urnas daqueles que não legislam em favor do povo,

por isso, nesta edição publicamos todos os deputados federais que votaram a favor da reforma trabalhista.
Afinal, quem já votou contra o povo pode votar novamente se a reforma previdenciária entrar em pauta.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Quem votou não pode voltar! 

ALEXANDRE LEITE - DEM/SP
(Deputado Federal desde 

2011)

Votou a favor do impea-
chment e do teto dos gastos 
públicos.

JORGE TADEU MUDALEN - DEM/SP
(Deputado Federal desde 1991)

Votou a favor do impeach-
ment e do teto dos gastos públicos.

MISSIONÁRIO 
JOSÉ OLÍMPIO - DEM/SP

(Deputado Federal desde 2011)

Votou a favor do impeach-
ment e do teto dos gastos públicos.

É réu em ação civil pública 
movida pelo MPE por omissão, 
durante o exercício do cargo de 
Administrador Regional de Guaia-
nazes na Prefeitura de São Paulo, 
na fiscalização de loteamento irre-
gular de terreno por cerca de 50 
famílias.

ALEX MANENTE – PPS
(Deputado federal, 1 mandato,

Natural de São Paulo)

Votou a favor do impeachment.

BALEIA ROSSI - PMDB
(Deputado Federal, 2 mandatos, 

Natural de São Paulo-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição à 
denúncia contra Temer. É réu 
em ação civil pública que pede 
a suspensão da concessão da 
Rádio Show de Igarapava Ltda. 
e da Rádio AM Show Ltda, das 
quais o parlamentar é sócio.

POLLYANA GAMA – PPS
(Deputada Federal,
1 mandato-Taubaté)

CAPITÃO AUGUSTO - PR/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Ourinhos, SP)

Votou a favor do impeach-
ment e a favor do teto dos gastos 
públicos.

A Justiça Eleitoral desaprovou 
sua prestação de contas referente à 
candidatura ao cargo de deputado 
federal no pleito de 2002.

MARCIO ALVINO - PR/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

São Paulo – SP) 

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição 
da denúncia contra Temer.  
Apuração do processo licitató-
rio na modalidade pregão Nº 
034/2009 do município de 
Guararema-SP, cujo objeto era 
contratação de empresa para 
prestação de serviço de locação 
de veículos, utilitários e cami-
nhões, sem combustível e sem 
motorista.

MILTON MONTI – PR/SP
(Deputado Federal, 5 mandatos, 

Natural de São Manuel-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer. Proces-
so por Violação aos Princípios 
Administrativos.

CELSO RUSSOMANNO - PRB/SP
(Deputado federal

(5 mandatos,
Natural de São Paulo – SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

Falsidade Ideológica Elei-
toral: O Deputado é acusado 
de ter recebido R$50.000 por 
caixa dois para sua campanha 
ao Governo do Estado de São 
Paulo em 2010.

MARCELO SQUASSONI - PRB/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de São Paulo-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

Foi condenado por impro-
bidade administrativa por uso da 
máquina pública para favoreci-
mento pessoal devido à expe-
dição irregular de certidão ne-
gativa de débito não condizente 
ao valor real do imóvel, além de 
outras duas ações judiciais.

EDUARDO BOLSONARO - PSL/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 
Natural do Rio de Janeiro- RJ)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização.

PR. MARCO FELICIANO - PODE/SP
(Deputado Federal,

2 mandatos,
Natural de Orlândia – SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

Teve desaprovada a pres-
tação de contas da eleição de 
2014 para deputado federal.

BRUNA FURLAN - PSDB/SP
(Deputada Federal,

2 mandatos, Natural de Barueri- SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos, a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer e a favor 
da terceirização.

Foi condenada por im-
probidade administrativa a 
pagamento de multa civil e 
proibição de contratar com o 
poder público por três anos. A 
Justiça considerou procedente a 
acusação de promoção pessoal 
e propaganda da pré-candida-
tura de Carlos Zicardi (PMDB) a 
prefeito em 2012, nos eventos 
Agitaí a entrega de kits espor-
tivos no ginásio José Corrêa e 
programa Nosso Abraço, evento 
comemorativo de 100 anos da 
Assembleia de Deus no Brasil no 
município de Barueri em 2011. 

RICARDO TRIPOLI - PSDB/SP
(Deputado Federal, 3 mandatos, 

Natural de São Paulo - SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização.

RENATA ABREU - PODE/SP
 (Deputada Federal, 1 mandato, 

Natura de São Paulo –SP)

Não está em exercício.

HERCULANO PASSOS - PMDB/SP
(Deputado Federal,

1 mandato, Natural de Itu -SP)

Votou a favor do impeachment, 
a favor da rejeição da denúncia contra 
Temer e a favor do teto dos gastos 
públicos. São mais de 20 processos 
judiciais, entre eles podemos citar  
uma Ação civil pública que,  segundo 
a acusação, foram cometidas diver-
sas irregularidades em licitações para 
contratação de serviços de forneci-
mento de alimentação escolar, cau-
sando prejuízo aos cofres públicos. 

VITOR LIPPI - PSDB/SP
(Deputado Federal,  1 mandato, 

Natural de São Paulo - SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização.

Tem 11 processos, entre 
eles a Ação civil de improbidade 
administrativa, na qual foi con-
denado por atos de improbida-
de por contratar, com dispensa 
indevida de licitação, empresas 
para serviços de recuperação de 
asfalto quando exercia o cargo 
de prefeito de Sorocaba.

IZAQUE SILVA - PSDB/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de Pirapozinho-SP)

Afastou-se da Câmara em 
1º/2/2018.

NELSON MARQUEZELLI - PTB/SP
(Deputado Federal,

7 mandatos,
Natural de Pirassununga -SP)

Votou a favor do impe-
achment, a favor do teto dos 
gastos públicos, da terceirização 
e da rejeição à denúncia contra 
Temer.

Entre os processos, uma 
Ação civil pública na qual é réu 
por dano ambiental movida pelo 
Ministério Público Estadual.
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na hora de apertar o botão, 
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ROBERTO ALVES - PRB/SP
(Deputado federal, 2 mandatos, 

Natural de Taubaté-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

É investigado por estelio-
nato. O parlamentar e os demais 
investigados teriam utilizado 
notas fiscais frias, em nome de 
empresa jornalística inativa, para 
justificar o recebimento de ver-
bas indenizatórias da Câmara 
dos Deputados. 

VINICIUS CARVALHO - PRB/SP
(Deputado federal, 2 mandatos, 
Natural do Rio de Janeiro- RJ)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

GILBERTO NASCIMENTO - PSC/SP
(Deputado Federal,

2 mandatos, Natural de São 
Paulo-SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e a favor da rejeição da 
2ª denúncia contra Temer.

Não apresentou as contas 
do Diretório Estadual do Partido 
Social Cristão referentes ao ano 
de 2014, em Ituverava, enquan-
to presidente estadual.

VINICIUS CARVALHO - PRB/SP
(Deputado federal,

2 mandatos, Natural do Rio de 
Janeiro-RJ)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

GOULART - PSD/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 
Natural de Vargem Bonita-MG)

Votou a favor do impea-
chment, a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer e a favor 
do teto dos gastos públicos.

Processo por improbidade 
administrativa.

JEFFERSON CAMPOS - PSB/SP
(Deputado Federal,

4 mandatos,
Natural de Ourinhos-SP)

Votou a favor do impe-
achment e a favor do teto dos 
gastos públicos. 

Responsabilidade por ad-
ministração.

WALTER IHOSHI - PSD/SP
(Deputado Federal, 3 mandatos,  

Natural de São Paulo-SP)

Votou a favor da rejeição 
da denúncia contra Temer nas 
duas vezes.

ADÉRMIS MARINI - PSDB/SP
(Deputado Federal,

1 mandato, Natural de
Franca-SP)

Não está em exercício.

CARLOS SAMPAIO - PSDB/SP
(Deputado Federal, 4 mandatos, 

Natural de Campinas-SP)

Votou a favor do impe-
achment, a favor do teto dos 
gastos públicos e a favor da ter-
ceirização. Rejeição das Contas 
da Candidatura à Prefeitura de 
Campinas em 2008.

EDUARDO CURY - PSDB/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de São José dos 
Campos-SP)

Votou a favor do impe-
achment e a favor do teto dos 
gastos públicos.

Tem vários processos, 
entre ele “Atos administrativos 
- lei municipal que vinculava a 
atualização dos salários do pre-
feito, vice-prefeito, secretários 
e vereadores à dos servidores 
públicos.

JOÃO PAULO PAPA - PSDB/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de Santos-SP)

Votou a favor do impeach-
ment e a favor do teto dos gastos 
públicos.

Responsabilizado por irregula-
ridade em licitação de contrato para 
fornecimento de vale-refeições.

LOBBE NETO - PSDB/SP
(Deputado Federal, 3 mandatos, 

Natural de São Paulo-SP)

Votou a favor do teto dos 
gastos públicos. 

SILVIO TORRES - PSDB/SP
(Deputado Federal, 6 mandatos, 

Natural de São José do Rio 
Pardo-SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização. 

Processo de irregularidade em 
concorrência e contrato para execução 
de obras de engenharia. Foi multado. 

ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME - PV/SP

(Deputado Federal, 7 mandatos, 
Natural de Piracicaba-SP)

Votou a favor da terceiriza-
ção. Teve reprovada a prestação 
de contas referente às eleições 
de 2010.

MIGUEL HADDAD - PSDB/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de Jundiaí-SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização. 

Contrato e Licitação julgados 
irregulares.

VANDERLEI MACRIS - PSDB/SP
(Deputado Federal, 3 mandatos, 

Natural de Americana-SP)

Votou a favor do impeach-
ment, a favor do teto dos gastos 
públicos e da terceirização.

Teve reprovada a presta-
ção de contas das eleições de 
2014 para deputado federal. O 
Tribunal determinou o recolhi-
mento de R$ 16 mil ao erário e 
de R$ 30 mil à direção estadual 
do PSDB. 

ANTONIO BULHÕES - PRB/SP
(Deputado Federal,

3 mandatos, Natural do
Rio de Janeiro-RJ)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

É réu em ação civil pública 
que pede a suspensão da con-
cessão da Rádio Metropolitana 
Santista Ltda., da qual o parla-
mentar é sócio.

BETO MANSUR - PRB/SP
(Deputado Federal,

5 mandatos, Natural de São 
Vicente-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

Tem 10 processos judi-
ciais, entre eles, foi condenado 
em ação civil pública por impro-
bidade administrativa/violação 
aos princípios administrativos 
ao ressarcimento ao erário e a 
pagamento de multa. 

MIGUEL LOMBARDI – PR/SP
(Deputado Federal, 1 mandato, 

Natural de Limeira-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição da 
denúncia contra Temer.

 Quem votou não pode voltar! 

Fontes:

Portal da Câmara dos Deputados: www2.camara.leg.br 

Ranking dos políticos: www.politicos.org.br

EVANDRO GUSSI - PV/SP
(Deputado Federal,

1 mandato, Natural de
Presidente Prudente-SP)

Votou a favor da terceirização.

MARCELO AGUIAR - DEM/SP
(Deputado Federal desde 2011, 

não está em exercício)

Votou a favor do teto dos 
gastos públicos e a favor da re-
jeição à denúncia contra Temer.

FAUSTO PINATO – PP
(Deputado federal, 1 mandato, 
Natural de Fernandópolis-SP)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição à 
denúncia contra Temer.

RICARDO IZAR – PP
(Deputado Federal, 2 mandatos, 

Natural de São Paulo-SP) 

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição à 
denúncia contra Temer.

MARA GABRILLI - PSDB/SP
(Deputada Federal, 2 mandatos, 

Natural de São Paulo-SP)

Votou a favor do impe-
achment e a favor do teto dos 
gastos públicos.

ELI CORRÊA FILHO - DEM/SP
(Deputado Federal desde 2011)

Votou a favor do impea-
chment e a favor da rejeição à 
denúncia contra Temer.


