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Taquaritinga, 03 de dezembro de 2018. 	 PRESIDENTE  

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

Assunto: Renúncia ao cargo de Primeiro Secretário 

Senhor presidente 

É com muita tristeza e um sentimento de dever cumprido até esse 
momento, após ter vencido a eleição para primeiro Secretário, após o 
afastamento do colega Joel Vieira Garcia que ocupava esse cargo 
quando fomos eleitos no final de 2016, recebemos um recado claro da 
população que esperava dos políticos uma mudança radical em seus 
procedimentos políticos. Tínhamos por obrigação de entender o anseio 
da população que se cansou dos artifícios até então usados por alguns 
políticos que vendia até a alma para não perderem o STATUS ou os 
benefícios do poder. 

A começar pelo sentimento de descontentamento como eram até então 
as formas da VELHA POLITICA, o que fez com que o povo tivesse 
verdadeiro NOJO dessa forma DESOSN ESTA E TRAIDORA de se fazer 
política, pensando em si próprios e não para o bem comum de toda uma 
coletividade. 

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 custe o 

que custar. 

Diante da quebra de um acordo político e que fique claro, que esse 
acordo não se tratava de nenhum benefício próprio para nenhum dos 
integrantes daquele grupo formado no final de 2016 me resta com muita 
tristeza e inconformismo, não pela não participação na eleição que ora se 
aproxima, mas, pela falta de palavra e companheirismo por parte de 
alguns do grupo que época empenharam suas palavras, resolvi então 
abrir mão do Cargo de primeiro Secretário dessa CASA DE LEIS, por 
não compactuar com tais procedimentos adotados pelo senhor 
Presidente Rodrigo De Pietro, Prof. Caio Porto e colega Tonhão da 
Borracharia. 
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Senhor Presidente, gostaria de explicitar o significado de duas palavras: 

LEALDADE: Respeito aos princípios e regras que norteiam a 
HONRA e a PROBIDADE, FIDELIDADE aos compromissos 
ASSUMIDOS. 

GRATIDÃO: Qualidade de quem é GRATO. Reconhecimento de 
uma pessoa por alguém que lhe prestou um BENEFÍCIO, um AUXÍLIO, 
um FAVOR e ETC. AGRADECIMENTO. 

Virtudes essas que infelizmente nem, todos carregam CONSIGO. 

Desejo boa sorte ao novo presidente, que, diga-se de passagem, 
nada tem a ver com o episódio. Fez apenas o que qualquer candidato 
faria, ao pedir apoio de todos. Ato legítimo e absolutamente normal. Beto 
quero que acredite que é do fundo do CORAÇÃO que lhe desejo muito 
sucesso e me coloco à sua disposição no que precisar. Conte comigo. 

Para finalizar, deixo aqui uma mensagem bíblica, para reflexão: 
'Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim' 

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Primeiro Secretário 
desta Casa de Leis em caráter irrevogável e, ao ensejo, apresento votos 
de sucesso ao novo presidente. 

Apesar do recado das urnas, aqui na Câmara de Vereadores de 
Taquaritinga a velha prática política prevaleceu por parte de alguns. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

cES' 


