
Camila Jara, 
recém-eleita vereadora,  
acompanha os 
trabalhos para se 
inteirar sobre o 
Legislativo antes mesmo 
de assumir a cadeira
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Eleita vereadora, Camila Jara 
sai na frente e participa de 
reunião sobre orçamento

Vereadores reeleitos acreditam 
no reconhecimento do trabalho

Posse de Mara Caseiro como deputada tem 
emoção com homenagem a Onevan de Matos

Gerolina Alves (PSD) foi eleita em Água Clara, 
em Antônio João foi eleito Marcelo Pé (DEM), 
em Aparecida do Taboado foi eleito José Natan 
(Podemos), em Bandeirantes tem Marcelo Abfo 
(MDB), de Batayporã Germino Roz (PSDB), Bonito 
elegeu Josmail Rodrigues (PSB), Camapuã elegeu 
Manoel Nery (DEM), Costa Rica elegeu Delegado 
Cleverson (PP), Coxim elegeu Edilson Magro (DEM), 
Dois Irmãos do Buriti elegeu Wlademir de Souza 
“Japão” (MDB), Dourados elegeu Alan Guedes (PP), 
Figueirão elegeu Professor Juvenal, em Glória 
de Dourados elegeu-se Aristeu Nantes (Patriota), 
Iguatemi elegeu doutor Lidio (PP), Itaquiraí elegeu 
Thalles Tomazelli (DEM), Ivinhema elegeu Juliano 
Ferro (DEM), doutora Clediane em Jardim, em Juti 
foi eleito Gilson Cruz (PSD), em Ladário Iranil 
Soares (DEM), Laguna Carapã elegeu Ademar 
Dalbosco (MDB), em Maracaju Marcos Calderan 
(PSDB), em Naviraí foi eleita Rhaiza Matos (PSDB), 
Nova Alvorada do Sul elegeu José Paleari (DEM), 
em Novo Horizonte do Sul foi eleito ldenir Barbosa 
“Guga” (PSDB), em Paraíso das Águas foi eleito 
Anizio Andrade (DEM), em Paranaíba Maycol 
Queiroz (PDT), Ribas do Rio Pardo elegeu João 
Alfredo (Psol), Rio Brilhante elegeu Lucas Foroni 
(MDB), Rio Verde do Mato Grosso escolheu Zé de 
Oliveira (MDB), Tacuru escolheu Rogério Torquetti 
(Patriota), Taquarussu elegeu Clóvis do Banco 
(PSDB) e Terenos escolheu Henrique Budke (PSDB). 

Prefeitos ‘novatos’

Rafael Belo

A posse da deputada esta-
dual Mara Caseiro (PSDB), 
que iniciou seu terceiro man-
dato na Alems (Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
do Sul), trouxe homenagens 
e comoção com a presença 
da filha do falecido depu-
tado estadual Onevan de 
Matos (PSDB), Rhaiza Matos 
(PSDB), que foi eleita no 
lugar do pai com 36,49% ou 
8.873 votos. Mara cumpri-
mentou e abraçou a todos.

Sentada, a única mulher 
deputada na Alems, fez o 
juramento: “Prometo desem-
penhar fiel e lealmente o 
mandato que me foi inferido, 
guarda a Constituição federal 
e a estadual e servir minha pá-
tria promovendo o bem geral 
do Estado de mato grosso do 
sul, assim eu prometo”. Na 
sequência, o presidente da 
Casa de Leis, deputado es-
tadual Paulo Corrêa (PSDB), 
declarou empossada Mara Ca-
seiro que a todo momento se 
demonstrou emocionada. Na 
leitura do discurso, a depu-
tada lembrou das suas elei-
ções em 2010 e 2014 quando, 
de acordo com ela, conquistou 
seu espaço com muito esforço, 
determinação e trabalho em 
prol das pessoas desta terra 
que escolheu para viver. 

“Em 2018 recebi 23.018 
votos que reconheceram minha 
atuação como parlamentar. No 
entanto, devido ao coeficiente 
fiquei como suplente. Resolvi 
aceitar o convite de ser presi-
dente da Fundação de Cultura 
e nestes 22 meses aprendi 

a tratar politicamente a plu-
ralidade cultural de MS em 
todos os seus seguimentos. 
Foi possível honrar todos os 
compromissos e com a ajuda 
de toda a equipe da Fundação 
de Cultura”, pontuou. Emo-
cionada a deputada dedicava 
suas falas a Rhaiza Matos.  

“Reassumo a cadeira aqui, 
mas não da forma como eu 
gostaria, imaginava eu, Rhaiza 
e Marcio, que eu estaria agora 
comemorando a vitória do 
nosso saudoso Onevan de 
Matos como prefeito de Na-
viraí. Este era o nosso sonho. 
Neste sentido, assumiria a 
cadeira apenas em fevereiro 
de 2021. Esta era a nossa 
grande expectativa. E, inclu-
sive, conversamos muito com 
o deputado Onevan de Matos, 
e eu quero neste momento, 
Rhaiza, que a emoção toma 
conta de todos nós, dizer como 
já te disse, que nosso depu-
tado Onevan está orgulhoso 
por você ter assumido tão 
importante missão, que era 
uma missão dele, um legado 
deixado por ele, que você as-
sume junto com nosso vice, 
Marcio, e toda a equipe que 
você vai montar na prefeitura 
de Naviraí. É uma grande res-
ponsabilidade e tenho certeza 
que você e toda equipe vai dar 
conta de continuar este legado 
do deputado Onevan de Matos. 
Parabéns Rhaiza pela sua de-
cisão e ficaria orgulhosa se 
minha filha Mayara tomasse 
a mesma decisão que você 
tomou, parabéns”, revelou.

Mara ainda lembrou Ma-
chado de Assis, na frase: “O 
destino, como os dramaturgos, 

Andrea Cruz

Ontem (18), a vereadora 
eleita Camila Jara (PT) parti-
cipou de reunião com o vere-
ador Eduardo Romero (Rede), 
presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento da Câ-
mara de Campo Grande, onde 
tirou dúvidas e tratou sobre 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para a cidade em 2021.

Jara explicou que elaborou 
de forma coletiva o total de 
30 propostas para apresentar 
na Casa de Leis. Essas pro-
postas foram trabalhadas por 
meio de levantamentos e en-
trevistas com 700 pessoas. O 
foco foi entender os principais 
problemas da cidade, o enfren-
tamento e a solução dentro do 
que compete ao Legislativo. 

“Fui à reunião a convite 
do Romero, pois nas 30 pro-
postas existem questões de 
planejamento e que exigem 
recursos. Eu vou trabalhar 
com orçamento aprovado 
neste ano e preciso entender 
qual a quantidade de recursos 
destinados a cada área e onde 
serão aplicados. Vou fiscalizar 

essa aplicação”, explicou Ca-
mila, que também reforçou o 
empenho do vereador Romero 
em sanar as dúvidas. 

Camila  Jara pretende fis-
calizar a fundo o orçamento 
enviado para a saúde a fim de 
entender as falhas do sistema. 
Ela entende que o orçamento 
para a assistência social e 
a cultura deve ter aumento 
significativo para equilibrar 
as áreas. “A SAS está com 
orçamento pequeno e é di-
fícil auxiliar nas demandas de 
vulnerabilidade sociais com 
o que está sendo planejado. 
Também temos a cultura, onde 
a aplicação é feita muito mais 
na secretaria do que para os 
artistas. A gente vai tentar 
equilibrar essas duas áreas”, 
explica Jara, que ainda estuda 
sobre a comissão de que deve 
fazer parte.  

O orçamento de Campo 
Grande para 2021 terá au-
mento de 8,11%, impulsionado 
por novos investimentos e 
operações de crédito forma-
lizadas. A proposta prevê or-
çamento de R$ 4,651 bilhões 
para o próximo ano.

Rafael Belo

Apenas 12 vereadores 
foram reeleitos para conti-
nuar na Câmara Municipal 
de Campo Grande. E destes, 
cinco deles falaram sobre a 
renovação e acreditam que 
quem se reelegeu foi por ter 
feito uma trabalho presente 
e constante reconhecido pela 
população. O clima na Casa 
de Leis já começa  a ter es-
peculações para lideranças e 
presidência.

João César Mattogrosso, 
vereador reeleito e presidente 
municipal do PSDB, não espe-
rava perder tantos colegas de 
partido. “Depois de um resul-
tado desse, o partido precisa 
fazer uma reflexão. Com toda 
a certeza a gente iria diminuir, 
devido ao fato de não termos 
um nome na majoritária, mas 
eu esperava uma diminuição 
menor”, analisou. 

“Temos de refletir, fazer 
uma análise para reforçar 
nosso partido e não deixar 
diminuir tanto assim. Mas de 
modo geral, no Estado, nós 
crescemos muito. O aprovei-
tamento do PSDB foi muito 
grande e isso também nós 
conforta bastante”, ponderou. 
O vereador Otávio Trad (PSD) 
acredita que foi normal a mu-
dança na Casa e sua convicção 
está na Coligação Avançar e 
Fazer Mais, eleita. Para ele, 
o índice de renovação está 
dentro do que aconteceu nas 
últimas eleições. “Não tem 
nada de surpresa. Agora quem 
fez um trabalho de um man-
dato ficou de fora, cabe aos 
novos eleitos, por meio da 
votação que tiveram, retribuir 
por intermédio de trabalho 

à população.” Sobre a presi-
dência e liderança, o vereador 
comenta que há possibilidade 
de ser do grupo. “Isso é na-
tural. Até pela quantidade de 
vereadores que o PSD fez, 
a quantidade de aliados que 
foram eleitos, mas neste mo-
mento temos conversado e 
creio que até dezembro come-
çamos a ter uma notícia mais 
concreta”, revelou. 

O vereador reeleito William 
Maksoud (PTB) acredita ser 
relativo falar da situação. “Os 
reeleitos fizeram uma legisla-
tura bem presente, a Câmara 
em geral resgatou e votou 
muito projeto que a sociedade 
ganhou. Foi uma eleição muito 
atípica com distanciamento. 
Posso falar por mim pelo nosso 
trabalho de quatro anos pre-
sente nas comunidades. O que 
plantamos conseguimos o re-
sultado neste ano”, explicou.

A vereadora Dharleng 
Campos (MDB) disse que em 
primeiro lugar é preciso levar 
em consideração este ano atí-
pico. “Uma campanha difícil 
com a pandemia da COVID-19. 
Outros fatores a se considerar 
foi o número expressivo de 
candidatos e o descrédito da 
população com a classe po-
lítica”, destacou. O vereador 
Betinho (Republicanos) disse 
ter extravasado com a vitória. 
“A população cada vez mais 
está prestando atenção nos 
atos dos seus membros eleitos. 
Esta participação da política, 
o acompanhamento nas redes 
sociais, tem feito que as pes-
soas olhem o que os parla-
mentares estão propondo. No 
nosso caso, a reeleição se 
deve, ao acompanhamento do  
meu trabalho”, frisou.

O total de 32 prefeitos eleitos assume 
pela primeira vez a cadeira do Executivo

Prefeita ‘novata’ em MS 
se sente preparada para 
assumir cargo em 2021
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não anuncia as peripécias e 
nem o desfecho”. Ela, mais 
uma vez, disse continuar o tra-
balho dela e do amigo Onevan 
na região do Conesul. Depois 
enumerou suas prioridades. 
“Como única mulher da Alems 
tenho a importante missão 
de representar as mulheres 
e defender nossos direitos e 
trabalho contra a violência e 
também pela cultura de paz. 
Nós mulheres temos o poder de 
olhar com sensibilidade para 
o ser humano e debater por 
igualdade de diretos”, disse 
e dedicou, para a prefeita 
Rhaiza Matos e o vice Marcio 
Araguaia (PTB), Cora Cora-
lina: “Sou aquela mulher que 
fez a escalada da montanha 
da vida, removendo pedras 
e plantando flores”. Foi feito 
um minuto de silêncio em que 
Rhaiza chorou o tempo todo.

A placa com o nome do 

deputado foi entregue para 
Rhaiza pelas mãos do pre-
sidente estadual do PSDB, 
Sérgio de Paula, Paulo Corrêa 
e os deputados estaduais Ri-
naldo Modesto (PSDB), Her-
culano Borges (SD), Mara Ca-
seiro, Eduardo Rocha (MDB). 
Sem segurar os sentimentos, 
a filha de Onevan disse que a 
homenagem ficaria na mesa 
dela na prefeitura. “Está 
sendo um momento de muita 
emoção. Na realidade desde 
sexta-feira estou vivendo cada 
dia uma emoção diferente. 
Assim, assumo agora uma 
posição de muita honra e res-
ponsabilidade onde eu vou 
fazer o meu melhor para poder 
continuar levando a honra do 
meu pai como ele gostaria 
de executar na Prefeitura de 
Naviraí”, disse segurando o 
choro que não foi contido após 
o fim da fala.

Luciana Nassar/Alems

Valentin Manieri
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Clediane Matzenbacher foi 
eleita em Jardim com 4,6 
mil votos, surpreendendo 

políticos antigos

Andrea Cruz

Na eleição municipal de 15 
de novembro, o total de 32 
eleitos é de novatos em man-
dato ou nunca tiveram cargo 
político em Mato Grosso do 
Sul. É o caso da prefeita eleita 
em Jardim, doutora Clediane 
Matzenbacher, do Democratas, 
que disputou o primeiro cargo 
político e saiu vitoriosa com 
4.608 votos.

Clediane explicou ao jornal 
O Estado que nasceu e cresceu 
em Jardim, mas que foi morar 
em uma cidade de Mato Grosso 
onde era afiliada ao PSDB e 
prestava serviços jurídicos, 
além de trabalhar com projeto 
social por conta própria. A ad-
vogada retornou à cidade em 
2016 e, segundo ela, percebeu 
que o município passava por 
sérias dificuldades. Ela criou o 
projeto social “Laços de Maria”, 
que acolhe mulheres que sofrem 
violência doméstica e atende fa-
mílias em vulnerabilidade com 
cursos de qualificação e atendi-
mento psicológico. 

A prefeita eleita conta que 
o interesse político despertou 
após a própria população 
clamar por mudança. “Houve 
uma pesquisa e a população 
começou a citar meu nome e 
isso me fez despertar que na 

prefeitura poderia fazer muito 
mais”, diz ela, que se filiou ao 
DEM a convite do deputado 
estadual Zé Teixeira.

A novata conta que inicial-
mente muitas pessoas não acre-
ditaram que ela conseguiria. 
Ela se tornou presidente mu-
nicipal do partido e posterior-
mente anunciou a pré-candida-
tura, que não fora levada muito 
a sério na cidade por alguns 
políticos antigos. 

“Não acreditavam, até que 
realmente se consolidou a can-
didatura. Eu tinha um pouco 
mais de 1% de intenções de 
voto e as pessoas começaram a 
se interessar, acreditar, nisso a 
campanha decolou.” 

Mandato
Clediane cita que, mesmo 

sendo a primeira vez dispu-
tando e vencendo, está con-
fiante e preparada. 

“Não tenho medo e me sinto 
totalmente preparada. Quando 
decidi, estava certa do desafio. 
Penso que Jardim já teve vá-
rios prefeitos que fizeram uma 
boa administração. Eu vou ser 
uma dessas.”

A prefeita eleita inicia pro-
cesso de transição de governo. 
Pretende verificar as contas, 
cofre e planejar o futuro da 
cidade.  

Deputada Mara 
Caseiro agora 
passa a ser a 
única mulher 
no Legislativo 
estadual


