
Suplência

Satisfatório

Eleição estadual

  Campo Grande-MS |Terça-feira, 17 de novembro de 2020  A3POLÍTICA

A presidente da Fundação de Cultura 
é a primeira suplente do PSDB e 
assume vaga de Onevan de Matos

Mara Caseiro 
assume cadeira 
como deputada 
na Assembleia

Mara Caseiro 
será a primeira 
voz feminina 
nessa atual 
legislatura na 
Assembleia 
Legislativa de MS

Valentin Manieri
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Andrea Cruz

A presidente da FCMS 
(Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul), Mara Caseiro, 
primeira suplente do PSDB 
na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, assume a 
cadeira deixada pelo deputado 
estadual Onevan de Matos, que 
morreu na sexta-feira passada.

Mara deve passar por uma 
cerimônia de posse do seu 

terceiro mandato, amanhã  
(18), às 10h, no plenário da 
Assembleia. Com a posse, 
Mara será a única mulher no 
Legislativo estadual. 

Ela participou da eleição 
em 2018, teve 23.813 votos 
válidos e não conseguiu se 
eleger, ficando em primeira 
no quadro de suplentes da 
coligação do PSDB.

“Foi uma experiência 
muito válida eu ter passado 

pela Fundação de Cultura. 
Agradeço ao governador e 
a toda a equipe de governo 
pela oportunidade. Mas na 
realidade eu tive 23.813 
votos e quero respeitar essas 
pessoas que acreditam em 
mim. A gente volta para As-
sembleia para cumprir essa 
missão como deputada esta-
dual”, disse Caseiro. 

Mara destacou que é neces-
sário que haja mais mulheres 

nas Casas Legislativas. Ela 
sempre foi a favor da inserção 
de mais mulheres na política 
e da representatividade femi-
nina em setores políticos. 

Ainda não há um nome defi-
nido para assumir a Fundação 
de Cultura. O governador Rei-
naldo Azambuja analisa e deve 
anunciar até o fim de semana.

Mara Caseiro já foi verea-
dora e prefeita por duas vezes 
na cidade de Eldorado.

Rafael Belo

Dos 17 novos vereadores, 
dois já sentaram nas ca-
deiras da Câmara Municipal 
de Campo Grande: Junior 
Coringa (PSD) e Dr. Jamal 
(MDB); os demais estão na 
renovação e são maioria. 
Destes, quatro estão entre 
os que menos gastaram. Do 
Podemos são Clodoilson Pires 
e Ronilço Guerreiro, do PP,  
Dr. Victor Rocha e do Pa-
triotas Dr. Sandro Benites. 
Os recursos adquiridos foram 
investidos em estrutura de 
campanha, de pessoas, de 
material impresso e impulsio-
namento, além de trabalhos 
contábeis e advocatícios. 

Entre os mais bem votados 
está Clodoilson Pires, que 
gastou cerca de 20 mil reais, 
de acordo com o Divulga 
Contas do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral), mas disse 
que ainda tem um pouco 
mais para ser declarado. Ele 
garantiu sua campanha fo-
cada no voluntariado, em que 
muitas pessoas o ajudaram 
diariamente para chegar à 
vitória. “Foi uma campanha 
atípica também por conta da 
pandemia, onde alguns per-
calços aconteceram por conta 
disso como reuniões que po-
deriam ser grandes. Enfren-
tamos um povo arisco em 
relação aos políticos antigos 
e a própria questão política 
como tem se mostrado com o 
que estão aí. Isto mostra que 
os atuais vereadores têm de 
refletir com o que de fato a 
população quer”, explicou.

O vereador eleito ainda lem-
brou que houve uma abstenção 
muito grande. “E o reflexo das 
urnas tem de ser uma autoa-
valiação para cada vereador 
eleito, que realmente ter um 
mandato voltado para entender 
o que a população pensa e quer. 
Afinal de contas, como vereador 
eleito somos fiscal do povo e 
temos que exercer este papel 
de forma ilibada para que os 
campo-grandenses olhem para 
nós e vejam vereadores que 
se importam com a população. 
Vamos continuar a luta em de-
fesa da vida e da família e focar 
na fiscalização dos serviços pú-
blicos que a população tanto 
precisa”, defendeu.

Já seu colega de partido 

eleito, Ronilço Guerreiro, des-
tacou que seu gasto foi pouco 
em relação aos outros candi-
datos. Ele gastou cerca de R$ 
24.500, valor que arrecadou 
durante a campanha. “Foi o 
que eu gastei em estrutura de 
pessoas, campanha, impulsio-
namento e material impresso. 
Fui, graças a Deus eleito, 
devido aos meus projetos. Os 
projetos de incentivo à leitura 
me elegeram vereador. O povo 
reconheceu este nosso tra-
balho”, avaliou. Isso empolga 
ainda mais o novo vereador. 
“Agora me deu mais vontade 
de fazer um mandato focado 
no diferencial. Vou ser um 
vereador diferenciado. 

Vamos ter o gabinete de 
rua, trabalhar pela cultura 
e educação como ferramenta 
de transformação social”, 
pontuou.

O senador Alvaro Dias 
mandou uma áudio parabe-
nizando a eleição de Ronilço, 
ainda mais que este vinha di-
zendo que se filiou ao Podemos 
por causa dele. O senador de-
sejou que fosse um mandato 
inspirado e depois que ele vá 
adiante para concorrer a ou-
tros cargos. O Dr. Victor Rocha 
ainda não fechou sua conta-
bilidade para divulgar, mas 
sua campanha vinha sem uti-
lização de recursos públicos. 
“Utilizamos recurso próprio 
e da família. Foi uma cam-
panha feita de união. União 
da família, união dos amigos. 
Foi esta a nossa estratégia 
de campanha e focamos em 
propostas. Principalmente da 
Casa Rosa, prevenção contra 
o câncer de mama, e a Casa 
Azul, prevenção contra o 
câncer de próstata. Andamos 
a cidade toda e visitamos as 
pessoas e amigos”, avaliou. 
Como médico mastologista, 
teve ainda apoio da categoria 
de saúde e das suas pacientes. 
Seu principal objetivo é cum-
prir na íntegra o programa 
de trabalho.

Dr. Sandro Benites não 
atendeu as ligações nem 
respondeu às mensagens 
pelo WhatsApp. Ele tinha 
de recursos R$ 61.405,00 e 
havia gasto, até então, R$ 
23.500,00 em publicidade 
nas mídias, com material 
de divulgação, gastos con-
tábeis e advocatícios.

Já visando a estratégias e 
rumos para as eleições de 2022, 
o PSDB desenha os próximos 
dois anos para a sucessão 
estadual. Nas eleições deste 
ano, o ninho buscou aliados em 
dezenas de cidades de Mato 
Grosso do Sul visando ao futuro.

O presidente regional, 
Sergio de Paula, mais uma 
vez falou que o secretário de 
Estado de Governo e Gestão 

Estratégica, Eduardo Riedel, 
é o principal nome para con-
correr ao cargo de gover-
nador e que o partido também 
ficará aberto para diálogo 
entre membros.

O governador Reinaldo 
Azambuja reforçou que Riedel 
é pré-candidato em 2022. 
“Vamos trabalhar juntos com 
os aliados e fortalecer o PSDB. 
O Riedel é pré-candidato a go-

verno em 2022. E se tiver que 
discutir internamente outros 
nomes, nós iremos porque o 
partido é plural. O Eduardo 
está preparado para enfrentar 
essa discussão. Essa eleição 
provou que fomos generosos 
e cumprimos compromissos 
e estendemos a mão, por isso 
esse resultado que chegamos 
a quase 50% de eleição das 
siglas”, disse. 

Sobre a candidatura ao Se-
nado, o governador Reinaldo 
Azambuja destacou que pode 
concorrer.

“A política você não dis-
tancia da gestão. Eu posso 
em 2022 ser ou não candidato. 
Essa decisão eu tenho tempo 
para tomar. Meu compromisso 
agora é com o Estado e fazer 
o melhor para a população”, 
finalizou. (AC)

Recursos

Ronilço Guerreiro 
recebeu os parabéns 
do senador Alvaro Dias 
pela sua eleição

Presidente do PSDB, 
Sergio de Paula 
agradece a todos os 
colaboradores 

Governador Reinaldo 
Azambuja conversa com 
o secretário Eduardo 
Riedel, nome para 2022 

Novos vereadores gastam 
pouco para conquistar voto 
dos eleitores nas urnas

PSDB faz balanço positivo da eleição e 
destaca liderança em MS com aliados

Eduardo Riedel será o principal nome para 
concorrer ao governo de MS em 2022, diz PSDB

O PSDB de Mato Grosso 
do Sul realizou coletiva de 
imprensa ontem (16), onde des-
tacou que o partido está satis-
feito com todos os resultados. 

Para o presidente regional, 
Sergio de Paula, o saldo foi 
eficaz, já que o “ninho” elegeu 
praticamente 50% das prefei-
turas, contando siglas aliadas 
e que receberam apoio. “Em 
Campo Grande tivemos a ree-
leição do Marcos Trad, que é 
um aliado, retomamos Mara-
caju com a eleição de Marcos 
Calderan. O partido fez 37 
prefeitos, 15 vices e 234 verea-
dores. Isso está dentro de uma 
avaliação satisfatória, já que 
tivemos mais de 340 mil votos 
dentro do Estado e fomos o 
primeiro partido mais votado, 
sendo o segundo o PSD.”

O presidente agradeceu a 
todos os colaboradores e às 
equipes participantes do pleito. 

O governador Reinaldo 
Azambuja afirmou que o ninho 
tratou as eleições com plu-
ralidade, sabendo respeitar 
as decisões locais. Para ele, 
houve erros, mas muito mais 
acertos. Reinaldo destacou o 
apoio do PSDB aos aliados, 
importantes para o projeto po-
lítico do PSDB, e que o governo 
está presente nas 79 cidades 
com uma gestão municipalista. 

“Ninguém faz política so-
zinho, nós respeitamos os 
aliados. Em Campo Grande 

mesmo temos dado apoio ao 
prefeito Marcos Trad e ao PSD. 
Todos sabem que nós fazemos 
uma gestão municipalista e 
independe do partido do gestor 
e assim iremos permanecer. 
Perdemos em alguns municí-
pios, mas é a vontade local e 
mostra que o eleitor é livre e 
soberano. Temos de respeitar 
isso. Toda a unanimidade é 
burra”, explicou Azambuja, 
que também comentou sobre 
entregas de obras em diversas 
áreas e que em 2021, mesmo 
com a pandemia, o Estado terá 
crescimento real no PIB. 

O deputado federal Beto Pe-
reira, que é secretário-geral do 
partido, citou que o PSDB tra-

balhou muito em estratégia e 
planejamento de campanha. O 
parlamentar diz que recursos 
do fundo partidário foram dis-
tribuídos de modo a dar uma 
estrutura mínima a todos os 
candidatos. O deputado esta-
dual Paulo Corrêa elogiou a 
organização da executiva. 

Sobre a baixa do PSDB na 
Câmara de Campo Grande, 
o presidente regional Sergio 
de Paula reafirmou o respeito 
aos aliados e que o partido 
não está menor por conta 
disso. “Se você pegar o PSDB 
e os aliados, nós fizemos mais 
de 16 vereadores em Campo 
Grande. Esse é o tamanho 
do nosso poder. Por gratidão 

estamos respeitando aliança.”
O governador Reinaldo 

complementou explicando a 
eleição sem coligação para ve-
readores e aprendizado. “Essa 
eleição ensinou para nós que 
temos de ter uma chapa muito 
boa com cabeça, tronco e mem-
bros para fazer uma chapa 
competitiva. É um exemplo 
que temos que repensar em 
fazer o modelo nas propor-
cionais. Essa eleição é um 
aprendizado, pois na Capital, 
o PSDB olhou muito tarde 
para a formação da chapa e 
acabou sacrificando pessoas 
que tinham expressão, mas 
que não conseguiram. Serve 
de lição.” (AC)


