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A pandemia que nos afastou 
fisicamente não impediu a 
continuidade da luta no 
parlamento. Quem conhece minha 
trajetória e atuação sabe que, 
independente de ano eleitoral, 
estou presente em todos os 
momentos quando existem 
violações de direitos e injustiças 
sociais contra a classe trabalhadora. 

Assim, com todos os devidos 
cuidados sanitários, é com imensa 
satisfação que retornamos nossas 
visitas aos locais de trabalho
e às comunidades.

ATUAÇÃO
LEGISLATIVA

“Defender a classe trabalhadora e a
produção nacional é defender o Brasil.”

VICENTE PAULO DA SILVA, o Vicentinho, nasceu em 1956, no Rio 
Grande do Norte. Aos 20 anos, migrou para região do ABC Paulista em 
busca de uma vida melhor. Esse sonho fez um homem simples e 
trabalhador acreditar em dias melhores.

Por vinte e cinco anos, foi funcionário da Mercedes-Benz. E foi como 
metalúrgico que iniciou sua luta em defesa dos direitos e da dignidade 
das trabalhadoras e dos trabalhadores. Filiado ao PT desde 1980, 
Vicentinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da 
Central Única dos Trabalhadores - CUT, da qual é um dos fundadores. 

É casado, pai de sete filhos, avô de quatro netos, pós-graduado em 
Economia e Relações de Trabalho pela UNICAMP, professor de Direito e 
advogado.

Durante toda sua vida e sua trajetória, Vicentinho tem se pautado com 
coêrencia e ética na defesa dos direitos fundamentais da classe 
trabalhadora e para garantir, de fato, a justiça social.

Nesta cartilha, você tem acesso às suas principais ações e proposições 
no exercício do mandato de deputado federal, sempre pela
dignidade humana.
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Prezada leitora e prezado leitor, 
Obrigado pela oportunidade que você me dá ao acompanhar o meu mandato, 
também, através desta Cartilha. Esse é o resultado de um trabalho coletivo de 
pesquisa e elaboração de nossa equipe de assessoras e assessores, a quem eu 
digo: muito obrigado pela dedicação e compromisso com o nosso povo.  Prestar 
contas sempre, é um compromisso que eu cumpro com gosto, nas redes sociais,  
nas instituições públicas e privadas, nas fábricas, em outros locais de trabalho, nos 
bairros, nos campos e nas cidades. 
Assim, você saberá sobre as minhas proposições legislativas (PECs, PLCs, PLs...), 
Sessões Solenes de minha iniciativa, audiências públicas, sobre temas importan-
tes, Frentes Parlamentares que eu tive a honra de presidir, quantidade de pro-
nunciamentos ao longo da minha missão na tribuna do parlamento, Conselho do 
Mandato como uma forma inédita de participação popular, um pouco da minha 
história de vida e sobre a nossa equipe.
O nosso mandato tem como Eixos de Atuação, a luta em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora, a luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, em 
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VICENTINHO 
Deputado Federal

APRESENTAÇÃO

defesa do meio ambiente e de uma cultura de paz. Mandato tem como caracte-
rística a participação democrática e transparente.
Você constata, nesse documento, coerência e compromisso em defesa da digni-
dade humana.
Por tudo isso é que eu, minha assessoria, o Conselho do Mandato, militantes e 
simpatizantes, nos empenhamos pelo estado democrático de direito, pela solida-
riedade e pelo direito à vida vivida plenamente. Apesar de todas as dificuldades 
dos dias de hoje, não devemos jamais perder a esperança de um mundo social-
mente justo e sustentável.
Tenha certeza que, em toda a minha trajetória de vida e de lutas, eu sempre serei 
digno da sua confiança. Boa leitura!
Fraterno abraço,
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As proposições apresentadas pelo Deputado Federal Vicentinho nascem a 
partir de diálogos com a sociedade em reuniões, plenárias, debates, audiên-
cias públicas, encontros do conselho do mandato etc.
Assim que o deputado apresenta um projeto de lei, a proposta é despachada 
pelo Presidente da Câmara às comissões temáticas pertinentes para receber 
parecer pela aprovação ou rejeição e, consequentemente, ser deliberada.
No processo de deliberação, o projeto pode ser objeto de audiência pública 
com a participação de especialistas e de representantes da sociedade civil.
Muitos desses projetos são conclusivos nas próprias comissões, ou seja, 
não precisam, obrigatoriamente, de apreciação no Plenário da Câmara dos 
Deputados, salvo se houver recurso contra a apreciação conclusiva.
Depois de aprovado na Câmara, o projeto segue para o Senado Federal e, da 
mesma forma, é distribuído para análise das comissões temáticas, podendo, 
também, ir para análise do Plenário. Se o Senado fizer alterações no projeto, 
essas alterações retornam à Câmara para apreciação.
Após a aprovação pelas duas Casas do Congresso Nacional, o projeto segue 
para sanção ou veto presidencial, o que deverá ocorrer em até quinze dias.
Se sancionado pelo Presidente da República, transforma-se em norma jurí-
dica - Lei. Se vetar, o veto retorna ao Congresso Nacional para, em sessão 
conjunta de deputados e senadores, ter sua apreciação final.
Se mantido o veto, a parte vetada deixa de existir na Lei. Se derrubado, a parte 
antes vetada é incorporada à Lei.
No caso de proposição que nasce no Senado Federal o procedimento é o 
mesmo.

PROJETOS 
DE LEI
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DEFENDER A 
CLASSE TRABALHADORA 
E A DIGNIDADE HUMANA 

É DEFENDER O BRASIL
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PEC 29/03 
Institui a liberdade sindical, alterando a redação do art. 8º da Constituição 
Federal. Em coautoria com o deputado Maurício Rands. 

PL 1021/03 
Fortalece o 1º de Maio como o Dia do Trabalhador e não o Dia do Trabalho.

PL 1981/03 
Dispõe sobre a participação dos sindicatos no sistema de inspeção das disposi-
ções legais relativas às condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores 
no exercício profissional.

PL 2134/03 
Institui o Programa de Alimentação para os trabalhadores da construção civil.

PL 2163/03 
Dispõe sobre proibição de atividade concomitante de motorista e cobrador 
de passagens em transportes coletivos rodoviários urbanos e interurbanos e 
dá outras providências. 

PL 4512/04 
Institui o Programa de Alimentação para os assalariados rurais.  
Obriga as empresas e empregadores rurais a fornecerem café da manhã e 
almoço aos trabalhadores rurais.

PL 4593/04 
Desvinculada do salário a alimentação fornecida pelas empresas, por meio 
de restaurantes próprios ou por vale-refeição; excluindo da base de cálculo do 



salário-de-contribuição à Previdência Social a parcela da alimentação e do 
transporte ou vale-transporte. Altera a Lei nº 10.243, de 2001. 

PLP 233/05 
Proíbe a cobrança de tarifas bancárias nas contas funcionais.

 
PL 4954/05 
Define as organizações sindicais como pessoas jurídicas de direito privado, 
desobrigando-as de alterar seus estatutos no prazo determinado.

PL 6356/05 
Define regras em caso de demissão coletiva.

PL 6363/05 
Direitos iguais aos trabalhadores terceirizados. Altera a redação do caput do 
art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, a fim de assegurar aos trabalha-
dores temporários e prestadores de serviços tratamento isonômico em relação 
aos direitos concedidos aos empregados das empresas contratantes. 

PL 6504/06 
Regulamentação de segurança no trabalho em prensas e equipamentos 
similares. Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre 
as condições de trabalho em prensas e equipamentos similares, injetoras de 
plástico e tratamento galvânico de superfícies. 
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PL 6756/06  
Parcelamento dos abonos salariais. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
parcelamento da concessão de abonos salariais, tendo em vista os limites legais 
de isenção da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. 

PL 4648/09
Dispõe sobre a imprevisibilidade da perícia, garantindo a participação dos 
sindicatos. Estabelece que as perícias sejam efetuadas de forma imprevista, 
“fator surpresa”, independentemente de serem realizadas por Auditor-Fiscal do 
Trabalho, Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no MTE. 

PEC 339/09 
Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros mili-
tares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública.

COMPROMISSO   ASSEMBLEIA NO SINDICATO DOS METALÚRCICOS • SÃO BERNARDO • 1989



PL 5189/09 
Aumenta o número de faixas na tabela do Imposto de Renda. 
Fixa o valor da última faixa de rendimento para incidência do Imposto de Renda 
em seis mil e quinhentos reais (R$6.500,00) e limita em um mil e quinhentos 
reais o valor para isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão do contri-
buinte maior de 65 anos. Altera as Leis nºs 7.713, de 1988 e 9.250, de 1995. 

PL 6142/09 
Altera o art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a inclusão de motoristas e 
cobradores no regime geral de jornada de trabalho. Regulamenta a jornada de 
trabalho do caminhoneiro.

PL 6518/09 
Autoriza a contratação de síndico como empregado. Acrescenta dispositivo 
ao Código Civil, afim de autorizar a assembleia de condôminos a contratar 
síndico como empregado. 

PL 6257/09 
Assegura horário na TV e Rádio sobre o direito dos trabalhadores, através das 
Centrais Sindicais. 

PEC 529/10 
Inclui o parágrafo 22 ao art. 40 da Constituição Federal, garantindo ao atual 
professor de educação infantil a contagem do tempo de efetivo exercício em 
cargo, emprego ou função pública em unidade de atendimento às crianças de 
zero até seis anos de idade, antes da integração destas ao sistema municipal de 
ensino, para fins de aposentadoria.
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LUTA   PROTESTO DE TRABALHADORES METALÚRGICOS NA VIA ANCHIETA • SBC • 1990

PEC 526/10 
Acrescenta o parágrafo único ao art. 96 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a participação de servidores na eleição de membros dos órgãos diretivos 
dos Tribunais de Justiça.

PL 7159/10 
Concede o adicional de insalubridade aos coletores de lixo. Considera insalu-
bre a atividade profissional dos empregados em serviços de coleta de lixo. 



PL 7190/10 
Estende aos atendentes dos correios e das lotéricas os mesmos direitos 
dos bancários, como a jornada de 6 horas. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho e a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que “dispõe sobre segurança 
para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância 
e de transporte de valores, e dá outras providências”, para dispor sobre as 
condições de trabalho dos empregados em empresas de serviço postal, 
correspondentes bancários, casas lotéricas e similares. 

PL 353/11 
Proíbe ao caixa de supermercado exercer a função de empacotador, 
concomitantemente.

PL 1186/11
Elimina imposto de renda sobre abono salarial, PLR e adicional de um terço 
de férias. Estabelece isenção do Imposto de Renda sobre abono salarial, 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e adicional 
de um terço de férias, nos termos que especifica, e dá outras providências. 

PL 2056/11 
Elimina a obrigatoriedade das aulas noturnas em autoescolas. Revoga dispo-
sitivo que exigia a realização de parte das aulas de direção em período noturno 
e determina que os locais de aprendizagem estabelecidos pelo órgão executivo 
de trânsito serão dotados de condições adequadas de higiene, saúde e seguran-
ça para os instrutores e aprendizes. Revoga a Lei nº 12.217, de 2010.  

PL 5431/13 
Proteção à trabalhadora grávida, em caso de justa causa. Acrescenta o artigo à 
consolidação das Leis do Trabalho - CLT, tornando obrigatória a instauração de 
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APROVAÇÃO  DA PEC 231/95, que reduz a jornada de trabalho para 
                         40 horas semanais - Vicentinho é O relator.   

inquérito para apuração de falta grave de empregada estável nos termos do 
art. 10 Inciso II, alínea a do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

PL 7824/14 
Acrescenta o parágrafo único ao art.189 da CLT - Consolidação das Leis do Tra-
balho , para considerar insalubres as atividades desempenhadas no interior das 
cozinhas industriais.

PL 7133/14 
Estende aos funcionários da Polícia Rodoviária Federal, ocupantes de cargos 
de atividade policial, o regime de prisão especial estabelecido pela Lei nº 4.878, 
de 3 de dezembro de 1965.



PL 2081/15 
Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Disc Jockey (DJ) profissional. 

PL 2082/15
Dá nova redação ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricul-
tura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

PL 3956/15 
Dispõe sobre as atividades dos condutores(as) e cobradores(as) dos veículos de 
transporte coletivo.

PL 3883/15 
Regulamenta o art. 7º inciso X da Constituição Federal, tipificando como crime 
a conduta do chefe da Administração Pública dos entes políticos da federação 
que não cumpre a contraprestação do Pacto Laboral efetuado com seus Agen-
tes Públicos no mês devido, estabelecendo a conduta e a respectiva penalidade 
a ser aplicada, inserindo o inciso VIII no art. 11 e o art. 19 na lei 8.429/92, renume-
rando-se os demais e dá outras providências.

PEC 147/15
Altera o § 3º do art. 128 da Constituição Federal, dispondo sobre a participa-
ção de servidores efetivos na eleição da lista tríplice dos Ministérios Públicos 
Estaduais e do Distrito Federal.

PL 10632/18 
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e acrescenta dispositivo ao 
Código Penal a fim de coibir o assédio sexual nas relações de trabalho.
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ORGANIZAÇÃO   ASSEMBLEIA DOS METALÚRGICOS DO ABC • SANTO ANDRÉ • 1990

PL 1895/20 
Institui desconto nas tarifas de energia elétrica das unidades consumidoras 
da classe rural cujo titular seja enquadrado como agricultor familiar, mediante 
alteração da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

PL 1847/20 
Suspende, por prazo determinado, a lavratura e o registro de protesto de 
títulos e outros documentos de dívida de que trata a Lei nº 9.492, de 10 de 
setembro de 1997, por motivo de falta de pagamento.

PL 1551/20 
Estabelece medidas de emergência nacional para garantir a fabricação de 
produtos essenciais em período de calamidade pública. Em coautoria com o 
deputado Helder Salomão - PT/ES.



PL 927/20 
Dispõe sobre adoção de medidas temporárias em matéria trabalhista, 
em razão da conjuntura que envolve a pandemia relativa ao novo coronavírus 
e dá outras providências. Em coautoria com a bancada do PT na Câmara.

PL 3866/20 
Dispõe sobre a manutenção da validade das cláusulas sociais das convenções 
coletivas e acordos coletivos e individuais de trabalho, dos profissionais dos 
serviços públicos e privados das atividades essenciais, enquanto durar a pande-
mia do novo coronavírus reconhecida pela Lei 13.979 de 2020.

PL 4943/20 
Institui o Programa Trabalho e Renda Para Todos. 
Coautoria com a bancada do PT na Câmara.

PL 3142/21
Obriga as lojas varejistas, supermercados e estabelecimentos similares a destinar 
espaços específicos, nas suas prateleiras e gôndolas, para exposição de gêneros 
alimentícios, itens de higiene e limpeza e cosméticos cujos prazos de validade 
estejam próximos do vencimento.

PL 2061/21
Regulamenta a profissão de Motorista Autônomo por Aplicativos e dá outras 
providências.

PL 1382/21
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para revogar a prescrição intercor-
rente no Processo Trabalhista.
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RIC 725/21
Requer informações ao Ministro da Economia acerca dos procedimentos neces-
sários e possíveis, a serem adotados pelos anistiados para obtenção da aplica-
ção dos efeitos financeiros provenientes de acordos ou convenções coletivas 
de trabalho inerentes à categoria laboral a qual pertenciam, nos termos do Art. 
6º, da Lei nº 10.559/2002. Em coautoria com o dep. Rogério Correia.

HISTÓRIA   ASSEMBLEIA DOS METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO E DIADEMA • 1985
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PL 6867/06 
Reduz do Imposto de Renda os gastos com medicamentos permanentes.
Dispõe sobre a dedutibilidade dos gastos com medicamentos de uso 
permanente na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas 
físicas, nas condições que determina. 

PL 1732/07 
Altera o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para definir índice de 
reajustamento para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Estabe-
lece que o índice para o reajuste de benefícios previdenciários tenha abrangên-
cia nacional e seja baseado na cesta padrão dos aposentados e pensionistas.

PL 4287/08 
Isenta os idosos proprietários de veículo automotor do pagamento de 
pedágios. Acrescenta dispositivo ao Estatuto do Idoso, para assegurar às 
pessoas com sessenta anos ou mais, a gratuidade da utilização das rodovias 
e obras-de-arte especiais, em todo o território nacional, exploradas mediante 
a cobrança de pedágio. 

PL 3884/15 
Isenta da contribuição previdenciária os aposentados do Regime Geral de 
Previdência Social que voltam ao trabalho ou continuam trabalhando após a 
aposentadoria.

PL 9787/18 
Dispõe sobre a admissão de animais domésticos em unidades hospitalares do 
Sistema Único de Saúde - SUS.



RESPEITO  VICENTINHO É UM DOS DEPUTADOS MAIS PREMIADOS DO BRASIL

PL 10772/18 
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para 
estender a todas as aposentadorias o acréscimo de 25% no valor da aposenta-
doria do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa.

PL 2726/20 
Determina aos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e instituições 
privadas de assistência à saúde a inclusão nos registros de pessoas suspeitas de 
contaminação, contaminadas, hospitalizadas e falecidas por Covid-19 de mar-
cador étnico-racial conforme as categorias do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, de localização e de gênero, para a produção de dados oficiais de 
contaminação e mortalidade pela Covid-19 e que tais dados passem a fazer 
parte da apresentação pública dos dados de infecção e mortalidade. 
Em coautoria com o deputado Alexandre Padilha - PT/SP.
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GREVE DE FOME CONTRA AS DEMISSÕES NA BRASTEMP • SÃO BERNARDO • 1991
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PL 6879/06 
Isenta de IPI os veículos utilizados em transportes escolares.

PL 6880/06 
Isenta de IPI os veículos de Transporte Público Alternativo.

PEC 318/08 
Altera o art. 159 da Constituição Federal de 1988, acrescentando inciso sobre 
o repasse de 5% (cinco por cento) do Imposto de Importação sobre Produtos 
Estrangeiros aos municípios que hospedam zonas primárias aduaneiras.

PL 7773/10 
Dispõe sobre a utilização de gás natural em veículos automotores e dá outras 
providências. Estimula a fabricação de carros com uso do gás natural veicular.

PL 1770/11 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as montadoras de veículos utilizarem, na 
fabricação de seus produtos, 70% de peças produzidas no Brasil. Assegura que 
nos carros fabricados no país haja no mínimo 70% de peças nacionais.

PL 7867/14 
Assegura a manutenção e o fomento do emprego nas indústrias gráficas e 
disciplina a aquisição de livros adquiridos pelo Poder Público por meio do 
PNLD - Programa Nacional do Livro Didático e similar, bem como a produção e 
impressão de livros contemplados com o incentivo fiscal da Lei Rouanet.



PL 7232/14 
Inclui o crime contra a ordem tributária no rol dos crimes hediondos e 
agrava pena. Propõe adicionar o inciso IX na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990 (Lei de Crimes Hediondos) e a elevação das penas dos arts. 1º e 2º, além de 
alterar o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 
(Crimes Contra a Ordem Tributária), que regula os crimes tributários. 
Em coautoria com o então deputado Renato Simões. 

PL 7638/17 
Dispõe sobre a prestação preferencial de serviços postais da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos pelos órgãos públicos federais da Administra-
ção Direta e Indireta nos termos do artigo 24, incisos, VIII da Lei 8.666/1993. 
Em coautoria com a deputada Maria do Rosário - PT/RS e outros. 

PL 9399/17 
Torna obrigatória a inspeção periódica das medidas de segurança contra 
incêndio em edificação predial em geral e dá outras providências.

PL 1323/20 
Institui o Programa Emergencial de apoio às empresas em decorrência do 
estado de emergência internacional em razão do novo coronavírus, com o 
objetivo de garantir a proteção ao emprego das empresas alcançadas por 
medidas de suspensão total ou de redução significativa de suas atividades. 
Em coautoria com a bancada do PT na Câmara.

PL 3310/20 
Suspende, por 120 (cento e vinte) dias, os pagamentos das operações de 
crédito que especifica, em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
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PL 3994/20 
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para conceder isenção no IPI - 
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre automóveis, quando 
adquiridos por feirantes.

PL 3950/20 
Proíbe a cobrança de consumo mínimo na fatura de energia elétrica referente a 
unidade consumidora com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV em que não 
se verifique consumo há mais de 30 (trinta) dias.

CAMPANHA SALARIAL DOS METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO E DIADEMA • 1985
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LEI 12.981/14 
Oficializa o Hino à Negritude no território nacional. 
Letra e Música: Professor Eduardo Oliveira - Oriunda do Projeto de Lei 
nº 2445/2007, de autoria do deputado federal Vicentinho. 

PL 2381/03 
Transforma penas leves em doação de alimentos. Fixa como condição para 
suspensão de processo judicial a prestação pecuniária, a ser fixada pelo juiz, 
entre um e quinhentos salários mínimos, destinada ao Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza.

PL 5882/05 
Assegura oportunidade de emprego às pessoas negras.

PL 5406/05 
Assegura oportunidade de empregos a pessoas com mais de 35 anos.

PRC 243/05 
Altera o inciso II do art. 68 do Regimento Interno para permitir o uso da palavra 
pelo representante de órgão ou instituição ou personalidade homenageada 
em Sessão Solene.

PL 5466/09 
Cria a carteira nacional para a pessoa com deficiência. Acrescenta dispositivo 
à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, para dispor sobre documento único para as 
pessoas com deficiência. 



PL 7720/10 
Introduz no Censo de Pesquisa o percentual de povo negro no setor público. 
Modifica o Estatuto da Igualdade Racial para incluir o quesito cor/raça em 
instrumentos de coleta de dados referentes a trabalho e emprego e para dispor 
sobre a realização de pesquisa censitária que verifique o percentual de 
trabalhadores negros no setor público. 

PL 3452/12 
Em defesa do reconhecimento das terras e fortalecimento da comunidade 
quilombola. Regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, que dispõe sobre o reconhecimento e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.

PL 6787/13 
Acresce à Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, o dia 20 de novembro como feriado 
nacional. Em coautoria com os então deputados Renato Simões e Janete Pietá.

PEC 115/15 
Dispõe sobre a criação e financiamento do Fundo de Promoção da Igualdade 
Racial.

PL 191/15
Altera a Lei 10.446, de 08 de maio de 2002, para dispor sobre a participação da 
Polícia Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiên-
cia das esferas competentes e em crimes contra a atividade jornalística.

PL 3551/15 - Institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Afri-
canas e Nações do Candomblé.
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MARCHA ZUMBI+300 EM BRASÍLIA • 20 DE NOVEMBRO DE 1995  

PL 9398/17 
Altera o Decreto-Lei nº 2848 de 07 de dezembro de 1948 - Código Penal, para 
dispor sobre responsabilidade penal e sanções decorrentes da prática de 
atos derivados de intolerância religiosa.

PL 10634/18 
Institui o Dia Nacional das Culturas Bantu no Brasil.

PL 10853/18 
Altera o § 3º do art. 6º-B e acrescenta o § 2º-A ao art. 6º-F da Lei nº 10.260, de 
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, para 
assegurar aos graduados em Medicina que ingressam os programas de 
Residência Médica, em todas as especialidades, a extensão do período de 
carência ou a suspensão da amortização do financiamento.



PL 10941/18 
Institui o Dia Nacional da Comunidade Muçulmana no Brasil.

PDL 229/20 
Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto nº 9.642, de 27 
de dezembro de 2018, que altera o Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, 
para dispor sobre a redução gradativa dos descontos concedidos em tarifa de 
uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica.

PL 2632/20 
Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para tornar permanente o período 
de concessão do auxílio emergencial. Em coautoria com a bancada do PT.

PL 1322/20 
Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares 
do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia do COVID-19, 
durante o período de vigor do estado de calamidade pública no país, e dá outras 
providências. Em coautoria com a bancada do PT na Câmara.

PL 1956/21 
Altera o art. 139 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), para dispor sobre a publicidade do processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar.

RIC 1215/21
Solicita informações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Hu-
manos a acerca do Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2021, celebrado entre 
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Comando da 
Aeronáutica, e publicado no DOU do dia 10/09/2021.
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CORAGEM  “BATALHA DE PIRAPORINHA” DURANTE CAMPANHA SALARIAL NA ARTEB • 1989
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CONQUISTA  INAUGURAÇÃO DA UFABC • VICENTINHO FOI RELATOR DO PL DO GOVERNO LULA

Lei 13.122/15 
Institui o dia 15 de maio como o Dia Nacional de Conscientização quanto à 
Mucopolissacaridose. 
Oriunda do Projeto de Lei nº 7091/2010 de autoria do deputado Vicentinho  

Lei 11.145/05 
Cria a UFABC - Universidade Federal do ABC (em parceria com os deputados 
Prof. Luizinho, Ivan Valente e Rubineli). 
Obs: O deputado Vicentinho foi relator na Comissão de Trabalho do PL 3962/04, 
de iniciativa do Governo Lula, que deu origem à Lei.  



Lei 13.054/14
Cria o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. 
Oriunda do Projeto de Lei nº 6336/2009 de autoria do deputado Vicentinho. 

 
PL 1821/03 
Dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emissoras de televisão, 
de desenhos animados produzidos nacionalmente e dá outras providências.

PL 5620/05 
Dispõe sobre a inclusão no currículo escolar de matéria destinada a orientar 
sobre os problemas decorrentes do consumo de drogas. Introduz matéria 
explicando sobre os efeitos das drogas lícitas e ilícitas no currículo escolar 
público e privado.

PL 6060/09 
Incentiva a produção, publicação e distribuição de revistas em quadrinhos 
nacionais.

PL 1261/11 
Autoriza a criação da Universidade Federal do Litoral Norte, em Caraguatatuba.

PL 7584/14 
Altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para permitir o apoio privado 
às emissoras de radiodifusão comunitária.

PRC 243/14 
Institui o Prêmio Câmara Cascudo de Promoção do Folclore Brasileiro. 
Em coautoria com o deputado Francisco Chagas.
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Obs: a situação 
das proposições foi 
atualizada até o 
fechamento desta 
cartilha. 

VOCÊ PODE 
ACESSAR A ÍNTEGRA 

DE TODAS AS 
PROPOSIÇÕES DE 

AUTORIA 
OU COAUTORIA DO 

VICENTINHO 
NESTE LINK: https://
bit.ly/PropVicentinho

SE PREFERIR, 
ESCANEIE O 

QR CODE COM 
SEU CELULAR

PL 3882/15 
Isenta as rádios comunitárias do pagamento do ECAD, acrescentando 
dispositivo à Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

PL 3266/15 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Região Noroeste 
Paulista. 

PL 10803/18 
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro, para dispor sobre penalidade por infração de trânsito.

PL 2761/20 
Inclui §1º-A ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para prever 
a prorrogação automática de prazos para provas, exames e demais atividade 
para acesso ao ensino superior em caso de reconhecimento de estado de 
calamidade pelo Congresso Nacional ou de comprometimento do regular 
funcionamento das instituições de ensino do país. 
Em coautoria com o deputado João Daniel - PT/SE.
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Destacamos alguns dos Projetos transformados em Lei e em Estatuto com o 
apoio e atuação decisiva do Deputado Federal Vicentinho

• Lei Maria da Penha • 11.340/06.
• Leis de ações afirmativas para ingresso em concursos públicos e Universida-

des Federais • 12.771/12 e 12.990/14.
• Nova Lei Complementar dos Empregados Domésticos • 150/15.
• Lei que dispõe sobre multa por infração à legislação do trabalho doméstico 

• Lei 12.964/14.
• Estatuto do Idoso • 10.741/03.
• Estatuto da Igualdade Racial • 12.288/10.
• Estatuto da Pessoa com Deficiência • 13.146/15.
• Estatuto da Juventude • 12.852/13.
• Estatuto Geral das Guardas Municipais • 13.022/14.
• Reconhecimento da atividade profissional de vaqueiro • Lei 12.870/13.
• Estatuto da Metrópole • 13.089/15.
• Lei que instituiu a Universidade Federal do ABC • 11.145/05 em parceria 

com os então deputados Prof. Luizinho, Ivan Valente e Rubineli, na ocasião 
o deputado federal Vicentinho foi relator na Comissão do Trabalho, do PL 
3962/04, de iniciativa do Governo Lula.

• Lei que institui o Dia Nacional da Umbanda • 12.644/12.
• Lei que reconhece formalmente as centrais sindicais • 11.648/08, oriunda 

do Projeto de Lei 1990/07, nesse caso o deputado Vicentinho foi relator no 
Plenário.

• Lei que instituiu a Política de valorização de longo prazo do salário mínimo 
• 12.382/11, o deputado foi relator do PL 382/11 na Comissão Especial e no 
plenário que analisou esse importante tema para os brasileiros.

• Lei que instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde • 12.994/14, 
atuou pelo piso salarial e pela regulamentação da profissão.

• O deputado foi relator da PEC 231/95 e do PL 4653/94, ambos tratam da re-
dução da jornada máxima de trabalho para quarenta horas semanais, sem 
redução do salário.  
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Apresentamos aqui alguns dos temas que foram objeto de requerimento para 
realização de Sessões Solenes no Plenário da Câmara.

• Homenagem à Campanha da Fraternidade;
• Homenagem à Comunidade Muçulmana no Brasil;
• Homenagem ao Dia Nacional da Umbanda;
• Homenagem a Tradição das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do 

Candomblé;
• Homenagem ao Centenário da Igreja Assembléia de Deus no Brasil;
• Homenagem ao 1º de maio - Dia Internacional dos Trabalhadores e das 

Trabalhadoras;
• Homenagem aos 90 anos da Organização Internacional do Trabalho - OIT;
• Homenagem aos 30 anos da primeira CONCLAT - Conferência Nacional da 

Classe Trabalhadora; 
• Homenagem ao Professor Eduardo Oliveira - autor do Hino à Negritude; 
• Homenagem aos 10 anos da UFABC - Universidade Federal do ABC;
• Homenagem ao Dia Internacional pela Igualdade Racial;
• Homenagem ao Centenário de Abdias do Nascimento; 
• Homenagem ao Centenário de Solano Trindade;
• Homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil; 
• Homenagem ao Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher;
• Homenagem ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial;
• Homenagem aos 40 anos do MNU - Movimento Negro Unificado;
• Homenagem à Central Única dos Trabalhadores - CUT;
• Homenagem pelo aniversário da Lei da Anistia;
• Homenagem ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de 

Trabalho;
• Homenagem à Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e Pânico;
• Homenagem aos 20 Anos da Associação Nacional Coletivos de Empresários e 

Empreendedores Afro - Brasileiros - ANCEABRA;
• Homenagem aos 60 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Até o dia 10 de dezembro de 2021, o Deputado Vicentinho se pronunciou na 
tribuna da Câmara Federal 1.779 vezes.

Suas falas foram em defesa da classe trabalhadora do campo e da cidade, dos 
servidores públicos e privados, em defesa dos perseguidos políticos, pela gera-
ção de emprego, em defesa da produção nacional, do povo quilombola, do povo 
indígena, dos direitos das mulheres, da juventude, dos aposentados, do povo ne-
gro, em prol das pessoas com deficiência, da diversidade, do Brasil, do Partido 
dos Trabalhadores, em defesa do ex-presidente Lula, pelo Estado Democrático de 
Direito, da convivência e do respeito entre as religiões e em defesa do direito às 
manifestações, demonstrando, assim, coerência com sua história de vida e com 
os eixos do mandato. 

Você encontra a íntegra de todos os pronunciamentos do Deputado Federal Vi-
centinho no endereço abaixo e no link:

PARA PESQUISAR
www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas 

LINK DIRETO PARA PRONUNCIAMENTOS DO VICENTINHO
https://bit.ly/PronuncVicentinho

OU, SE PREFERIR, ESCANEIE O QR CODE COM SEU CELULAR
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Vicentinho tem um mandato diferenciado, com projetos que focam na realida-
de do povo e visam o desenvolvimento humano e social.
Sua atuação parlamentar não deixa dúvidas do seu trabalho sério e compromis-
sado com as  mudanças que este país tanto necessita. Como reconhecimento 
disso, Vicentinho foi eleito pelo DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar - por 14 vezes como um dos 100 parlamentares mais atuantes do 
Congresso Nacional e ficou entre os dez melhores por dois anos seguidos (2011 
e 2012) no prêmio Congresso em Foco, na modalidade “melhores deputados”, 
“defesa da Previdência Social e dos servidores públicos” e “internet”. 
Em 2014, foi o primeiro parlamentar negro eleito na história do Congresso Na-
cional a exercer a liderança de uma bancada.
No ano de 2021, foi indicado pela instituição Congresso em Foco na categoria 
“melhores deputados do Brasil”, eleito em 34º como melhor deputado dentre 
os 513; na bancada paulista ficou na 10ª posição dentre os 70 deputados do Es-
tado, em 1º lugar como melhor deputado do ABC e 1° dentre os parlamentares 
oriundos do movimento sindical.

SUA ATUAÇÃO É PAUTADA EM CINCO EIXOS PRINCIPAIS:
1. Defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores;
2. Contra todo tipo de preconceito e discriminação;
3. Cultura inclusiva, da solidariedade e de paz;
4. Em defesa do meio ambiente;
5. Mandato Participativo.

TRAJETÓRIA DE LUTAS COMO DEPUTADO FEDERAL

Em 2002, foi eleito Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) e, atualmente, cumpre seu quinto mandato consecutivo. 
Sua trajetória sempre foi pautada por valores como ética e dignidade, numa in-
cansável história de lutas buscando por justiça social. Assim, Vicentinho, com a 
sua sensibilidade política e humanitária mostrou uma disposição de luta indis-

SEMPRE COM HONESTIDADE E COERÊNCIA



cutível e sua dedicação resultou em importantes conquistas para o nosso povo. 
Dentre várias das suas atuações como defensor do povo, no Congresso desta-
cam-se:
• Lutar pelo Referendo Revogatório das leis que prejudicam o povo brasileiro;
• Por uma cultura inclusiva, conscientizadora e libertadora;
• Por mais políticas em defesa e preservação do Meio Ambiente;
• Por segurança, saúde e educação para todas e todos;
• Para o avanço com as políticas públicas na Agricultura familiar rural e urbana;
• Pela promoção e geração de emprego e renda. Fortalecimento da economia 

Solidária;
• Pela promoção de ações em defesa da mulher, juventude, quilombolas, ido-

sos e aposentados;
• Contra o genocídio da juventude negra e contra o racismo institucional e re-

ligioso;
• Pelo fortalecimento dos movimentos sociais e populares.

FRENTES PARLAMENTARES:

• Em defesa dos Quilombos (Presidente);
• Em defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora (Presidente);
• Em prevenção a Incêndios e Pânico (Presidente);
• Pela Segurança e Saúde no Trabalho  (Presidente);
• Pró guardas municipais (Presidente);
• Em Defesa dos Correios (Coordenação);
• Em Defesa da Igualdade Racial (Membro); 
• Da Agricultura familiar (Membro);
• Em Defesa da Economia Solidária no Brasil FPES (Membro);
• Em Defesa do Meio Ambiente (Membro);
• Mista em Defesa da Cultura (Membro) ;
• Em defesa dos direitos das pessoas com deficiência (Membro) ;
• Em defesa das comunidades de terreiro (Membro);
• Pela erradicação do trabalho escravo (Membro);
• Em defesa do idoso, aposentados e pensionista (Membro);
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• Em defesa do serviço público municipal (Membro);

O Deputado Vicentinho trabalha intensamente pela 
criação das Frentes Parlamentares:
 
• Pela Tolerância e Paz (em construção);
• Em defesa dos Trabalhadores da Economia informal (em construção). 

NAS COMISSÕES PARLAMENTARES:

• É membro titular da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público;
• É membro suplente da Constituição e Justiça e de Cidadania; 
• É membro titular da Comissão de Direitos Humanos e Minorias;
• Foi membro titular da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher.

MISSÕES OFICIAIS INTERNACIONAIS: 

O deputado federal Vicen-
tinho participou de impor-
tantes missões oficiais. 
Entre tantas missões, está 
a representação do Parla-
mento Internacional pela 
Tolerância e Paz. 
Vicentinho é membro fun-
dador do Parlamento In-
ternacional pela Tolerância 
e Paz, atualmente participa 
das atividades da Comis-
são de Cultura da Paz, representando o Parlamento Brasileiro e o Brasil. 
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O Deputado Federal Vicentinho é pioneiro na adoção de um CONSELHO DO 
MANDATO, fundado em 10 março de 2002, onde são realizados encontros pe-
riodicamente. 

Constituído por militantes, lideranças do campo e da cidade e simpatizantes do 
mandato, tem caráter deliberativo, no qual as decisões são tomadas democratica-
mente, inclusive sobre as emendas parlamentares do Orçamento Geral da União. 

Neste ano de 2021, foi realizado o 28º Encontro Estadual do Conselho do Man-
dato, novamente de forma virtual, em virtude da impossibilidade de reunir-se 
presencialmente diante da pandemia do coronavírus. 

Vicentinho tem muito respeito por suas Conselheiras e seus Conselheiros, pois ao 
longo dos anos as decisões do Conselho levaram inúmeras melhorias para nosso 
povo, com investimentos em saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, 
infraestrutura, etc.  

Ressalte-se que além dos recursos destinados para São Paulo, o Conselho tam-
bém delibera sobre verbas para demandas de importância e abrangência inte-
restadual. 
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VICENTE PAULO DA SILVA, conhecido como Vicentinho, apelido oriundo dos 
companheiros de trabalho na Mercedes-Benz, nasceu em 8 de abril de 1956 no 
Sítio Maravilha, na época município de Santa Cruz, hoje município de Campo Re-
dondo, no Estado do Rio Grande do Norte.
Mudou para Acari “ainda de colo” com os seus pais, trabalhadores rurais, Francis-
co Germano da Silva e Maria Jerônimo da Silva, juntamente com suas irmãs Sofia 
Maria e Maria Aparecida, “Tetê”, mais Francisco Vicente, “Careca”. 
Viveu sua infância, adolescência e juventude em Acari. Ajudava o pai no roçado, 
vendeu cocada, pães na cidade, trabalhou com seu tio Manuel fazendo carrinhos 
de brinquedo de madeira, varreu rua, foi pintor de residências e prédios públicos. 
Durante a grande seca de 1970, teve que interromper os estudos para trabalhar 
construindo estradas, rodagens e açudes. Vicentinho trabalhou também na es-
trada construindo guias e quebrando pedras para concretos (britas). Importante 
destacar que seu primeiro emprego formal foi como Minerador.
Ao completar 20 anos de idade, como muitos nordestinos, migrou para a região 
do ABC Paulista, em busca de uma vida melhor. Esse sonho fez um homem sim-
ples e trabalhador acreditar em dias melhores. Após várias dificuldades com sua 
família surgiu oportunidade no Estado de São Paulo, que se concretizou traba-
lhando como metalúrgico nas empresas Tamet e depois na Mercedes-Benz do 
Brasil. Por vinte e cinco anos, foi funcionário da Mercedes-Benz, na cidade de São 
Bernardo do Campo, no controle de qualidade. Nessa fase, como metalúrgico e 
entendendo as dificuldades enfrentadas pela classe trabalhadora, iniciou sua luta 
em defesa dos direitos e da dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Foi 
quando em 1980, em São Bernardo do Campo, filiou-se ao Partido dos Trabalha-
dores. Como militante sindical, participou das greves da categoria de 1979 e 1980, 
integrando a Comissão de Mobilização.
Em 1981, Vicentinho foi eleito vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo. Cassado pela ditadura militar em 1983, retornou no ano seguinte 
como primeiro secretário. Eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema em 1987 e reeleito em 1990. Em 1992, foi eleito 
presidente fundador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vicentinho também 
presidiu a Central Única dos Trabalhadores - CUT Nacional, da qual também é um 
dos fundadores. Destaca-se que Vicentinho aos 25 anos foi o membro mais jovem 
a compor a diretoria-executiva do Sindicato dos Metalúrgicos. 



Valores como a ética e a dignidade, sempre pautaram sua trajetória de lutas. As-
sim, Vicentinho, com a sua sensibilidade política e humanitária, mostrou uma 
disposição de luta indiscutível e, em sua dedicação resultou em importantes con-
quistas para o nosso povo.
Vicentinho é casado, pai de sete filhos e avô de quatro netos. Foi como Metalúr-
gico que despontou para o sindicalismo e a política, formou-se em Direito pela 
Universidade Bandeirantes (São Bernardo do Campo), é pós-graduado em Econo-
mia e Relações de Trabalho - UNICAMP (Campinas). Pela Cidadania, é Professor de 
Direito, na Universidade Brasil - FAPAN (São Bernardo do Campo) e, pelo Estado 
Democrático de Direito é Advogado. 
Vicentinho reside em São Bernardo do Campo.

ATIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURAIS, SINDICAIS E POLÍTICAS

• Participou da Pastoral Operária;
• Participa da Paróquia São José, em São Bernardo do Campo;
• Participa do Movimento Nacional de Fé e Política;
• 1977 – Associa-se ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 

e Diadema;
• 1979 – É membro do Conselho Consultivo da Cooperativa de Consumo dos 

Trabalhadores da Mercedes-Benz do Brasil;
• 1980 – Compõe a Comissão de Mobilização dos Metalúrgicos, que coman-

dou a grande greve;
• 1980 – Filia-se ao Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo;
• 1981 – É eleito Vice-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-

do do Campo e Diadema;
• 1982 – Participa da Primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, na 

Praia Grande; 
• 1983 – É cassado juntamente com a diretoria do Sindicato pela ditadura mili-

tar por coordenar na região do ABC a greve geral de Solidariedade aos Petro-
leiros e contra o arrocho salarial sobre à classe trabalhadora;

• 1983 – Participa do Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalha-
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dores - CUT Brasil - e é eleito Presidente da CUT Regional ABC;
• 1984 – É eleito Primeiro Secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber-

nardo do Campo e Diadema;
• 1984 – Condenado à prisão pela Justiça Militar por liderar as lutas trabalhis-

tas, por protestar contra o desemprego e os decretos de arrocho salarial (De-
cisão anulada pelo STF);

• 1987 – É eleito Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema;

• 1990 – É reeleito para o 2º mandato;
• 1992 – É eleito Presidente Fundador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC;
• 1994 – É eleito Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT Nacio-

nal;
• 1995 – É Fundador e eleito Presidente do Instituto Interamericano pela Igual-

dade Racial no Trabalho;
• 1996 - Enquanto presidente da CUT, na condição de representante dos sin-

dicalistas da América do Sul, participou de seminário sobre o neoliberalismo, 
dentro do Vaticano, oportunidade em que visitou o Papa João Paulo II; 

• 1997 – É reeleito para o 2º mandato na CUT Nacional;
• 2000 – É Eleito “Sindicalista do Século” (Almanaque Abril);
• 2000 – É eleito membro titular do “Fórum de Desenvolvimento Regional do 

Grande ABC”;
• 2002 – É eleito Deputado Federal por São Paulo;
• 2006 – É reeleito para o 2º mandato;
• 2010 – É reeleito para o 3º mandato;
• 2014 – É reeleito para o 4º mandato;
• 2018 – É reeleito para o 5º mandato;
• 2018 – É eleito membro titular do “Parlamento Internacional Pela Tolerância 

e Paz”, representando o Brasil.
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Entre dezenas de homenagens recebidas por Vicentinho, destacam-se: 

• Medalha Papa João Paulo II - Vaticano; 
• Jack Edwards - EUA;
• Troféu Raça Negra - São Paulo;
• Medalha da Ordem de Rio Branco - Itamaraty; 
• Cidadão Ético - Brasília;
• Prêmio Nelson Mandela - África do Sul;  
• Prêmio Franz de Castro de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB São Paulo).
• Comenda Manoel Esteves de Andrade - maior honraria da Casa Legislativa da 

Cidade de Acari - Rio Grande do Norte.

Entre dezenas de títulos de Cidadão, destacam-se: 

NO ABC PAULISTA: 
• São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e         

Rio Grande da Serra 

NA GRANDE SP: 
• São Paulo (Capital) e Osasco 

INTERIOR DE SP: 
• Barra Bonita, Barra do Turvo, Guapiara, Mirante do Paranapanema, Pedernei-

ras, Pirangi, Pirapozinho, Rafard, Santo Anastácio, Sete Barras, Taciba, Tarabai 
e Várzea Paulista

EM OUTROS ESTADOS E CIDADES: 
• Carioca (Medalha Pedro Ernesto), Natalense, Piauiense e Acariense.



DEPUTADO FEDERAL 
VICENTINHO • PT/SP

58

Adriano
Pereira

São Bernardo 
do Campo
adriano@

vicentinho.com 

Adrianinha
Alves

São Bernardo 
do Campo

adrianinha@
vicentinho.com 

Nuno Coelho 
de Alcântara 

Junior
São Paulo
(Capital)

nunocoelho@
vicentinho.com 

Saracura
Antônio Vicente

São Bernardo 
do Campo
saracura@

vicentinho.com 

Sônia Maria 
S. Raimundo

  
Santo André

sonia@
vicentinho.com 

AGRADECIMENTOS DA ASSESSORIA
Nós, da Assessoria do Deputado Federal Vicentinho, 
agradecemos ao Conselho do Mandato e simpatizan-
tes, todos nossos familiares e à nossa militância por nos 
apoiarem e, principalmente, por estarem presentes em 
nossas caminhadas de lutas e conquistas.
Nosso objetivo e missão é tratar todas e todos que fa-
zem parte na construção contínua do nosso Mandato 
com respeito e comprometimento, na busca da efetivi-
dade das Políticas Públicas para o nosso povo.
Nossa gratidão! E deixamos nosso compromisso com 
as lutas que virão: contra os retrocessos, ações por mais 
direitos e por dias melhores. 
Estaremos sempre à disposição!

Equipe do Mandato
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Mattar
São Bernardo 

do Campo
nereu@

vicentinho.com 
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do Campo

elizangela@
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vicentinho.com 
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São Paulo 
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luizgg@
vicentinho.com 
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do Campo 
eder@

vicentinho.com 
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Edson Pereira 

Diadema
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Alessandra 
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alessandra@
vicentinho.com 

Ana 
Luíza

São Bernardo 
do Campo 

ana@
vicentinho.com 

Andreia 
Chrystiane

Brasília

andreia@
vicentinho.com 

Cida 
Pop  

Diadema

cidapop@
vicentinho.com 

Cláudio 
Adriano Fidelis 

Santo André

claudiomineiro@
vicentinho.com 

Hilda 
Ferreira

São Bernardo 
do Campo 

hilda@
vicentinho.com 

Jecé
Bento

Vale do Paraíba 
Litoral Norte  

S. da Mantiqueira
jece@

vicentinho.com 

Joaquim
de Oliveira
São Bernardo 

do Campo
joaquim@

vicentinho.com 

Terezinha
de Jesus Silva

São Bernardo 
do Campo
terezinha@

vicentinho.com 

Thiago 
Trindade Lula 

da Silva
São Bernardo 

do Campo
thiago@

vicentinho.com 

Victória 
Guedes

São Bernardo 
do Campo
victoria@

vicentinho.com 

Zezinho
José Justino 

Desiderio Filho

Vale do Ribeira   
zezinho@

vicentinho.com 

Mário
Nunes

Ribeirão Pires

marionunes@
vicentinho.com 

Nelson 
Banhara

 Coordenador
Geral 

Santo André
banhara@

vicentinho.com 



LEGENDAS:
PEC - Proposta de Emenda à Constituição
PL - Projeto de Lei
PLP - Projeto de Lei Complementar
 

ENDEREÇOS:
Escritório em São Bernardo do Campo
Av. Getúlio Vargas, 521, sala 12 - Baeta Neves - CEP: 09751-250
Tel.: 11  4337-1390 (WhatsApp do Mandato)
 
Gabinete em Brasília
Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 740 - Brasília/DF - CEP 70160-900
Tel.: 61  3215-5740
e-mail: dep.vicentinho@camara.leg.br

MÍDIAS SOCIAIS: 
YouTube: www.youtube.com/deputadofederalvicentinhopt-sp
facebook.com/DeputadoFederalVicentinho
twitter.com/vicentinhopt
Instagram.com/vicentinho_pt/

LEGENDAS
E CONTATOS
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A pandemia que nos afastou 
fisicamente não impediu a 
continuidade da luta no 
parlamento. Quem conhece minha 
trajetória e atuação sabe que, 
independente de ano eleitoral, 
estou presente em todos os 
momentos quando existem 
violações de direitos e injustiças 
sociais contra a classe trabalhadora. 

Assim, com todos os devidos 
cuidados sanitários, é com imensa 
satisfação que retornamos nossas 
visitas aos locais de trabalho
e às comunidades.

ATUAÇÃO
LEGISLATIVA

“Defender a classe trabalhadora e a
produção nacional é defender o Brasil.”

VICENTE PAULO DA SILVA, o Vicentinho, nasceu em 1956, no Rio 
Grande do Norte. Aos 20 anos, migrou para região do ABC Paulista em 
busca de uma vida melhor. Esse sonho fez um homem simples e 
trabalhador acreditar em dias melhores.

Por vinte e cinco anos, foi funcionário da Mercedes-Benz. E foi como 
metalúrgico que iniciou sua luta em defesa dos direitos e da dignidade 
das trabalhadoras e dos trabalhadores. Filiado ao PT desde 1980, 
Vicentinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da 
Central Única dos Trabalhadores - CUT, da qual é um dos fundadores. 

É casado, pai de sete filhos, avô de quatro netos, pós-graduado em 
Economia e Relações de Trabalho pela UNICAMP, professor de Direito e 
advogado.

Durante toda sua vida e sua trajetória, Vicentinho tem se pautado com 
coêrencia e ética na defesa dos direitos fundamentais da classe 
trabalhadora e para garantir, de fato, a justiça social.

Nesta cartilha, você tem acesso às suas principais ações e proposições 
no exercício do mandato de deputado federal, sempre pela
dignidade humana.


