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O período eleitoral teve início no dia 16 de agosto, e iniciada a corrida rumo às eleições,

vários candidatos colocaram seus nomes à disposição para concorrer a uma vaga na

Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

Neste pleito, Sant'Ana do Livramento conta com vários candidatos para os cargos de

deputado estadual e federal. Nesta edição, a reportagem do Correio do Pampa apresenta

os nomes e um breve currículo dos candidatos que estarão disputando os votos dos

santanenses no dia 02 de outubro.

Procurado pela equipe de reportagem, Glauber Fernandes informou que abriu mão de sua

candidatura, não concorrendo ao pleito eleitoral este ano.

O candidato a deputado estadual pelo Cidadania, Rafael Pintos, não retornou o contato.

Até o fechamento desta edição, não haviamos conseguido contato com os candidatos

Gabriel Barros (PL) e Nelson Eguia (Cidadania).

Eva Coelho

Candidata a deputada estadual pelo PDT

Nasceu em Livramento, possui Ensino Fundamental completo. Trabalhou como

vendedora de sorvetes e rapadurinhas de porta em porta, criadora das páginas

Percorrendo Livramento- Lembrar é Viver e Simplesmente Eva. Chegou ao Legislativo,

em sua primeira eleição, como a mulher mais votada de Livramento, atuando pela saúde,

em defesa dos animais e dos menos favorecidos, causas que já atuava antes de entrar

para a política.

Josué Rodrigues

Candidato a deputado federal pelo PCdoB

Tem 66 anos, atuando na política há mais de 30 anos. Casado, pai de 5 filhos,

umbandista. Atuou como coordenador do Gabinete de Relações Comunitárias, no
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governo Olívio Dutra, na Regiçao Fronteira Oeste e como coordenador do Orçamento

Participativo, no governo Glauber, em Livramento. Foi candidato a vereador em 2012,

candidato a deputado federal em 2018 e candidato a vice-prefeito nas últimas eleições

municipais.

Ulberto Navarro "Garrão"

Candidato a deputado estadual pelo PTB

Ulberto Navarro é santanense, exercendo a profissão de advogado.

Foi vereador no exercício de 2017 a 2010.

Atualmente é presidente do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, em Sant'Ana do

Livramento.

Jadir Tavares

Candidato a deputado estadual pelo PSC

Casado, cristão, conservador, tem 50 anos de idade, pai de dois meninos. Funcionário

público desde 1995, sempre atuando na área de compras públicas. Atuou como

desportista, ex-atleta do E.C. 14 de Julho, na área da cultura como ex-diretor da Banda

Adonai e na política como ex-presidente do PSC e ex-candidato a vereador. Atualmente é

diretor sindical, presidente do Atl Deportivo Futsal e membro da Igreja Ministério Cristo

Vem.

Carla Saraiva

Candidata a deputada estadual pelo PSB

Natural de Sant'Ana do Livramento e candidata pela primeira vez. Mãe por adoção de

uma menina de 11 anos, Thaís. É advogada e servidora pública há 30 anos. Já exerceu

as funções de Secretária de Escola, Assessora no Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social do Estado, Diretora do Departamento de Assistência Social e de

Segurança Alimentar do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradora Geral do Município,

Secretária de Assistência e Inclusão Social e Diretora do Sistema de Previdência de

Sant'Ana do Livramento.

Janice Leal

Candidata a deputada federal pelo MDB

Natural e moradora de Sant'Ana do Livramento, tem 39 anos, e é filha de Oswaldo

Echevarry Leal e Marlene Peres Leal (in memorian). Servidora pública municipal há 08



anos, atuando como Agente Comunitária de Saúde. É ativista da causa animal, com

formação em auxiliar veterinária e Bacharel em Desenvolvimento Rural e Gestão

Agroindustrial, pela Uergs, atualmente cursando Serviço Social. Foi candidata a

vereadora no pleito eleitoral de 2020.

Duda Amaral

Candidato a deputado estadual pelo PP

Tem 46 anos de idade, é filho de produtor rural do Upamaroty e da primeira mulher

bancária do Banrisul (ambos já falecidos). Formado em jornalismo pela PUC/RS, foi

repórter da Zero Hora nas região da Fronteira e, desde 2006, é servidor público federal do

IBGE na agência regional de Livramento. Na política, foi eleito o vereador mais votado do

Progressistas em 2020.

Romário Paz

Candidato a deputado estadual pelo MDB

Nascido em Alegrete, desde os 3 anos de idade vive e trabalha em Sant'Ana do

Livramento. É Empresário do ramo farmacêutico e vereador. Foi eleito o vereador mais

votado em 2016 e, em 2020, foi o vereador mais votado buscando à reeleição. Presidiu à

Câmara dos Vereadores no ano de 2020, período que coordenou os dois processos de

impeachment do Prefeito e Vice-Prefeita.

Jovani Romarinho

Candidato a deputado federal pelo Republicanos

Nascido em Sant'Ana do Livramento, trabalha desde pequeno, já tendo atuado como

técnico de futebol de crianças e adolescentes. Em 2016, ingressou através do Enem, no

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, na Unipampa, concluindo o mesmo em

2020, ano em que concorreu a vereador conquistando a eleição.

Melina Lemos

Candidata a deputada federal pelo PL

Atuou durante alguns anos como professora e coordenadora pedagógica, no morro da

Glória, em POA. Iniciou a vida política na Secretaria do Trabalho do Estado do RS, tendo

atuado também na Assembleia Legislativa. Logo após, assumiu o cargo de Delegada

Regional do Trabalho.

Sérgio Pires



Candidato a deputado federal pelo PSC

Atua como cantor, radialista e apicultor.

Thiago Brunet

Candidato a deputado estadual pelo PDT

Tem 40 anos, trabalha como médico ginecologista e obstetra. Natural de Livramento, lugar

que visita frequentemente para ver os familiares. É vereador de segundo mandato em

Farroupilha, na Serra Gaúcha.

Vander da Luz

Candidato a deputado federal pelo Patriota

Natural de Livramento, é casado com Fabiula Zanini e pai de dois filhos. Em 1994,

ingressou na Brigada Militar, no 1º Batalhão de Ferro, em Porto Alegre. Atuou em vários

esquadrões da Brigada Militar, sendo salva vidas por 15 anos no litoral norte, encerrando

a carreira na cidade de Santa Cruz do Sul. Hoje é militar da reserva remunerada da

Brigada.


