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Ao 
Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga 
Rodrigo De Pietro 

Assunto: Renúncia ao carqo de Vice-Presidente 

Senhor presidente, 

Tenho certeza de que todos nós, aqui nesta Câmara de Vereadores, sabemos 
que na eleição que nos trouxe para cá e, sobretudo, na eleição nacional 
ocorrida este ano, alguns desejos novos e muito fortes da população se fizeram 
manifestar com bastante clareza. 

Sentimentos dirigidos a muitos políticos -- ou poderíamos dizer, contra muitos 
políticos -- e que a todos nós deveriam ter sensibilizado, independentemente 
do partido a que cada um pertence. 

A começar pelo sentimento de contrariedade com as velhas formas de se fazer 
política. De aversão às práticas antigas, nas quais a palavra empenhada só 
tem valor conforme as conveniências do momento. O povo deixou bem claro, 
enfim, que perdeu a paciência com políticos que não cumprem acordos 
públicos e que agem sobrepondo seus interesses pessoais acima dos deveres 
para com seus colegas e para com a comunidade. 

Eu sempre entendi que política se faz, antes de mais nada, com ética e 
honestidade pessoal. Aprendi muito cedo que palavra é algo que não se 
desonra e compromisso é algo que se cumpre. 

Porque sou assim e porque, além disso, entendi muito bem o recado das urnas 
a todos os políticos brasileiros é que comunico a Vossa Excelência a minha 
renúncia ao cargo de vice-presidente desta Câmara. 

Diante da falta de apoio e do rompimento de acordo feito no passado, só 
me restou declinar da intenção de concorrer à presidência da Câmara e 
renunciar ao cargo de vice-presidente, pois no momento em que a confiança é 
quebrada, não existe mais a possibilidade de dividir as responsabilidades 
inerentes ao cargo. 



Desejo boa sorte e sucesso ao novo presidente, que, diga-se de 
passagem, conduziu de forma legítima a captação de eleitores e apoiadores. 
Fez apenas o que qualquer candidato faria ao pedir o apoio de todos. Ato 
legítimo e absolutamente normal. 

Para finalizar, deixo aqui uma mensagem bíblica, para reflexão: 'Até o 
meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-
se contra mim". Salmos 41:9 

E também considero apropriado, neste momento, lembrar um grande 
político brasileiro, Leonel Brizola, quando afirmou, com sabedoria: "A política 
ama a traição, mas abomina o traidor". 

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de vice-presidente desta 
Casa de Leis em caráter irrevogável e, ao ensejo, apresento votos de sucesso 
na finalização de seu mandato. 

Apesar do recado das urnas, aqui na Câmara de Vereadores de 
Taquaritinga a velha prática política venceu. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

Marcos Rii ornes Ma 'na 
(Mar, 	Benitta) 
Vic -presidente 


