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Dos dez vereadores de Montenegro, três concorrem a deputado estadual. A história nos

traz que o Município tem dificuldade em eleger, ao menos, um representante local para a

Assembleia Legislativa; o que dirá três. Mas, ainda que reduzida, existe, sim, a

possibilidade de a Câmara de Vereadores passar, em alguma medida, por renovação se

Camila Oliveira (Republicanos), Paulo Azeredo (PDT) e Talis Ferreira (PP) trocarem a

esfera municipal pela estadual. Há um trio de suplentes na torcida pra que isso aconteça.

Cristian Souza (Republicanos) O primeiro suplente do Republicanos é o único dos três

que ainda não teve a oportunidade de assumir por nenhum dia nesse mandato, mas que,

com a licença da titular para se dedicar a campanha, terá um gostinho da vereança a

partir desta semana. Cristian tem 32 anos, é empresário do ramo de entretenimento e, na

primeira vez que concorreu, em 2020, já conquistou 504 votos. Diz que optou por

concorrer por entender que a Câmara precisava de alguém para olhar para a juventude

do Município. "Minha bandeira na cidade é o entretenimento. É voltar a fazer semanas

farroupilhas com shows tradicionalistas, rodeios e entretenimento em nosso parque;

feiras, encontros de carros, Expomonte com shows nacionais como tinha antigamente",

comenta. "Eu, sendo produtor de eventos, já tenho acesso em tudo para poder fazer fluir

o nosso parque". Fabrícia de Souza (PP) Do trio, a suplente do PP é a que teve mais

passagens pela Câmara nesse mandato durante as licenças dos titulares do partido. Na

primeira vez que assumiu, em fevereiro, fez história ao tornar-se a primeira vereadora

negra de Montenegro. Hoje com 44 anos de idade, ela conquistou 496 votos nas eleições

de 2020. Em sua passagem pela Câmara nesse ano, criou o Mês de Luta contra a

Endometriose e a Semana Municipal da Conscientização da Saúde Bucal; além da lei que

normatiza sessões de cinema adaptadas a crianças com transtorno do espectro autista.

Ela também encaminhou anteprojeto, em forma de indicação, que cria o Estatuto da

Igualdade Racial de Montenegro; e deu início, via projeto de iniciativa popular, à tratativas

para que o Município distribuísse material escolar aos alunos da rede municipal de

ensino. Rodrigo Corrêa (PDT) Conquistando 591 votos pelo PDT, o comerciário de 45

anos de idade já foi conselheiro tutelar e candidato a vereador e deputado federal. Como

suplente, em agosto de 2021, ele assumiu por alguns dias durante a licença do titular e
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exerceu a função num mandato coletivo com os co-vereadores Carla Pozo e Lucas Braga;

iniciativa que quer repetir, inclusive, com um grupo maior de lideranças sociais da cidade.

No período de atuação no Legislativo, o grupo se dedicou à pautas como a manutenção

da Uergs e a estruturação das associações de moradores. Também instituiu o "Dia

Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência". O suplente destaca que, se assumir, vai se

dedicar à fiscalização do Executivo; a ideias e projetos em prol da geração de emprego e

renda; à saúde; à educação de turno integral; à mais vagas em creches, dentre outras

pautas.


