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Iniciou sua carreira política em 2003,
quando assumiu o Conselho Municipal
de Juventude de Jundiaí, após convite do
então prefeito Miguel Haddad (PSDB). Em
2004, em sua primeira eleição, foi o oitavo
vereador mais votado de Jundiaí. Em 2006,
se tornou presidente da Câmara, o mais
jovem na história da cidade.
As realizações que viabilizou como
presidente do legislativo municipal o
credenciaram para disputar as eleições
como vice-prefeito de Jundiaí, em 2008.
Eleito, Luiz Fernando atuou em favor da
liberação de um dos maiores investimentos
já conseguidos para a segurança pública na
história do município.
Em 2010, disputou e venceu as eleições
para deputado federal, sendo o mais bem
votado no município de Jundiaí, com 30%
dos votos válidos. A partir do seu trabalho,
cidades do Estado de São Paulo receberam
mais de R$ 14,2 milhões para investimentos
em diversos setores. Foi membro titular da
Comissão Mista de Orçamento; da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle e da
Comissão de Minas e Energia. Apresentou
a PEC da Responsabilidade Eleitoral –
proposta apta para votação em plenário,
cujo objetivo é instituir a obrigatoriedade
da elaboração e do cumprimento do plano
de metas por parte dos candidatos ao poder
executivo, com base nas propostas feitas
durante a campanha eleitoral.
Na Câmara dos deputados, apresentou a
Proposta de Emenda à Constituição 10/2011,
que tenta estabelecer os Planos de Metas dos
Poderes Executivos”. A proposta visa alterar
os artigos 28, 29 e 84 da Constituição Federal
para instituir a obrigatoriedade de elaboração
e cumprimento do plano de metas pelo Poder
Executivo Municipal, Estadual e Federal, com
base nas propostas da campanha eleitoral.
“A PEC prevê que o plano de metas conterá
diretrizes, objetivos, prioridades, ações
estratégicas, indicadores e metas quantitativas
para cada setor da Administração Pública e
servirá de base para o plano plurianual”,
afirma Luiz Fernando Machado, explicando
que o não cumprimento do plano de metas,
sem justificação, tornaria inelegível o titular
do mandato.
Em 2012, concorreu à prefeitura de
Jundiaí. No primeiro turno, obteve 42,95%
dos votos válidos (87.263 votos).
LUIZ TURCO (PT)
78.670 votos
Nascido em família humilde,
na capital paulista, Luiz
Turco, 58 anos, pai de três
filhos, aprendeu muito
cedo a ter responsabilidades,
ajudando os pais no
sustento de cinco irmãos.
Ainda jovem, na década de 1970, iniciou sua
militância nas Pastorais da Juventude,
Operária e CEBs (Comunidades Eclesiais de
Base) da Igreja Católica, onde percebeu a
sua vocação política.
Trabalhou em indústrias do ABC, época
em que ajudava na organização da oposição
metalúrgica de São Caetano do Sul.
Foi um dos fundadores do Partido dos
Trabalhadores, em 1980, fruto de seu
compromisso com a classe trabalhadora,
e atuou como coordenador da campanha
que elegeu Celso Daniel prefeito de Santo
André. Presidente do PT andreense (91 a
93), Turco foi indicado pela região do ABC
para integrar o Diretório Estadual do PT
durante 17 anos, onde teve a missão de
formar o PT pelo estado de SP.
Coordenou as campanhas do

presidente Lula, para presidência da
república (1998, 2002 e 2006), e dos
candidatos do PT ao governo do estado
até 2009. Neste mesmo ano foi eleito
novamente presidente do PT de Santo
André, ocupando papel de destaque na
reconstrução da unidade partidária.
Sua liderança foi determinante para
agrupar a militância na caminhada que
garantiu o retorno do PT ao comando da
cidade, com a eleição do prefeito Carlos
Grana, em 2012. Após um ano, Turco foi
reeleito para a presidência da legenda.
MARCIA LIA (PT)
70.945 votos
Márcia Lia foi eleita
deputada estadual para
a gestão 2015-2018 com
70.945 votos (0.35%)
pelo Partido dos
Trabalhadores,
agremiação à qual ela é
filiada desde 2001. Em 2013 foi eleita
presidente do PT em Araraquara para a
gestão 2014-2017. Foi vereadora entre
2008 e 2012, eleita com 2.541 votos, ou
2,28% do total. Em 2012 foi candidata a
prefeita de Araraquara, quando obteve
41.928 votos, 37,88% do total, e ficou em
segundo lugar.
É formada em direito e história e tem uma
trajetória de luta pela participação popular e
pela justiça social. Nasceu em AraraquaraSP, onde reside, em 9 de fevereiro de 1958.
É casada com o médico Nicolino Lia Jr.
Entrou para a vida pública em 2001, mesmo
ano em que assumiu a Coordenadoria de
Participação Popular no governo do PT em
Araraquara - primeira gestão Edinho Silva entre
2001-2004, quando implantou o Orçamento
Participativo, programa que se tornou referência
para outras cidades brasileiras.
No segundo mandato Edinho Silva, entre
2005 e 2008, Márcia assumiu a Secretaria
de Governo e por ela passavam todos
os projetos e programas municipais da
administração municipal.
Márcia Lia se propõe a realizar um
mandato participativo na Assembleia
Legislativa de São Paulo. “Farei um mandato
de mulher guerreira, que não tem medo de
enfrentar as dificuldades”, enfatizou.
Para Márcia, é possível a construção
de um Estado mais desenvolvido, mas
que ofereça mais condições de igualdade
e justiça social. Por isso reafirma seu
compromisso com a luta pelas reformas
agrária e urbana, pela oferta de qualificação
profissional para a juventude, e por mais
investimento do governo estadual nas
universidades públicas. Para a deputada,
o desenvolvimento regional e o apoio aos
municípios são áreas estratégicas.
O tema mulher, segundo ela, terá
atenção especial em seu mandato. Márcia
vai defender a melhoria e instituição de
novos serviços de atendimento nas áreas
de saúde, moradia, emprego e segurança.
Compromete-se a dar continuidade na
Assembleia Legislativa ao trabalho de
Edinho Silva por uma rede de acolhimento
às pessoas com doenças raras.
MARCIO CAMARGO (PSC)
69.624 votos
Formado em Direito,
Marcio Camargo é de
uma família tradicional
na política brasileira. Seu
tio José Camargo foi
deputado federal por 20
anos e o irmão Carlão

Camargo foi deputado estadual, secretário
e vereador de Cotia, onde também se
reelegeu prefeito nas eleições de 2012.
Convivendo com a política desde criança,
na adolescência participou ativamente
das campanhas de José Camargo. Já na
juventude esteve sempre na linha de frente
das disputas vitoriosas enfrentadas por
Carlão Camargo e foi seu chefe de gabinete
tanto na Câmara Municipal de Cotia quanto
na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Também foi secretário de várias pastas
importantes em Cotia desde o primeiro
mandato de Carlão Camargo, iniciado
em 2009. Como secretário, participou
ativamente de projetos que levaram
desenvolvimento não apenas para Cotia,
mas também para algumas cidades
vizinhas. Experiências que o deixaram
preparado em gestão pública e também
para a vida parlamentar.
“Depois de cerca de sete anos na
Administração Pública de Cotia, estou
me desligando da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agropecuária para me
dedicar a novos projetos, com objetivo
de continuar ajudando o crescimento
de nossa cidade e da região. A vontade
de buscar um projeto que beneficie
ainda mais a população me motivou a
aceitar esse novo desafio”, afirma Marcio
Camargo em relação a seu mandato na
Assembleia Legislativa.
MARCOS DAMÁSIO (PR)
59.368 votos
Marcos Roberto Damásio
da Silva tem 51 anos.
Nasceu em São Paulo e
mora em Mogi das Cruzes
desde os três anos de
idade, no distrito de Braz
Cubas.
É técnico em Administração de Empresas
e bacharel em direito, formado pela
Universidade Braz Cubas (UBC).
Foi eleito vereador pela primeira vez
em 1988 e reeleito em 1992. Em 2004, foi
novamente eleito vereador e reeleito no
pleito de 2008.
É secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social desde 1º de janeiro de
2009, tendo se licenciado do cargo somente
entre os meses de abril a outubro de 2014
para participar do processo eleitoral.
Sobre seu ingresso na vida pública,
Damásio explicfa: “Eu nasci em um berço
político, meu pai foi vereador na cidade
de Mogi das Cruzes durante muitos anos,
e desde que eu me entendo por gente na
minha casa se falava muito em política,
assunto que eu sempre achei fascinante”.
“Nesses 21 anos de cargos públicos,
mantive meu compromisso em levar
qualidade de vida e melhores condições
para os munícipes de Mogi das Cruzes. Isso
me tornou uma pessoa apta a colaborar
com a administração da cidade e projetar
o crescimento da região do Alto Tietê.
Tenho um passado limpo e com certeza o
futuro me reserva grandes desafios”, afirma
Damásio em relação a seu mandato na
Assembleia Legislativa.
Estará na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo como representante
da região do Alto Tietê e da capital,
tendo como principal meta defender o
empreendedorismo e apoiar, principalmente,
as pequenas e médias empresas paulistas.
Membro da Igreja Batista desde 1977,
quando foi batizado, Marcos Damásio
pretende ser uma voz dos batistas na
Assembleia Legislativa.

MARCOS MARTINS (PT)
83.879 votos
Há mais de 30 anos no
movimento sindical,
Marcos Mar tins foi
fundador do PT, da CUT
e do Sindic ato dos
Bancários de São Paulo
em Osasco, que
coordenou em 1979.
Em 88, foi eleito vereador por Osasco
e reeleito quatro vezes consecutivas
até 2006, quando venceu o pleito para
deputado estadual. Reeleito em 2010, com
80.131 recebeu outros 83.879 votos em
2014, que conduziram-no ao cargo pela
terceira vez.
Foi autor da Lei 12.684/07 que proíbe
o uso do amianto no estado de São Paulo,
referência em todo o Brasil. Redigiu e
aprovou outros projetos de proteção
à saúde da população paulista, como
a lei 15.313/14, que proíbe o uso de
instrumentos hospitalares contendo
mercúrio. No Parlamento paulista foi
presidente da Comissão de Saúde e
Higiene, que integrou de 2007 e 2011, e
membro da Comissão de Meio Ambiente,
entre 2011 e 2015.
Também é autor das leis: 14.481/11,
que classifica a visão monocular como
deficiência visual; 13.448/09, que insere o
Dia Mundial do Tai Chi Chuan no calendário
do estado; 13.414/09, que insere a Festa
de Santo Antônio no calendário turístico
estadual; 14.012/10, que institui o Dia do
Cipeiro e a lei 15.461/14, que estabelece
o dia 12/05 como Dia da Conscientização
da Fibromialgia.
Liderou movimento contra pedágios
abusivos no Estado de São Paulo;
protagonizou luta por um centro de
tratamento de câncer para Osasco e região,
que culminou na abertura de uma unidade
do ICESP no município; colheu assinaturas
para investigar os contratos e o desperdício
de água da Sabesp; defendeu movimentos
por moradia e reforma agrária em todo o
Estado e integrou a comitiva brasileira que
foi á Itália acompanhar o julgamento de exproprietários da Eternit, apoiando familiares
e vítimas do amianto e representando os
brasileiros nessa luta mundial.
Fiscaliza o Executivo e coordena a
Frente Parlamentar em defesa do Iamspe.
Além da defesa da saúde do trabalhador
como grande desafio do estado, Martins
defende melhorias no transporte público e
mobilidade urbana. A descentralização dos
serviços de saúde e a destinação correta
dos resíduos sólidos, especialmente o
lixo perigoso, são questões que pretende
continuar discutindo.
MARCOS NEVES (PV)
105.849 votos
Marcos Neves é graduado
em Administração de
Empresas pela FMU. Seu
pai, Luiz Carlos Alves
Neves, foi prefeito de
Carapicuíba de 1983 a
19 8 8 e d e p u t a d o
estadual de 1991 a 1995.
Em outubro de 2000, com apenas 25
anos, elegeu-se vereador em Carapicuíba,
com 1.179 votos, tendo sido o mais votado
do partido, o PMDB. Em 2001, foi eleito
presidente da Câmara Oeste (associação
de vereadores da Região Oeste), entidade
composta por sete municípios: Osasco,
Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana
de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.
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