
NOTA EXPLICATIVA 

Venho através desta nota pública informar a todos meus amigos e
correligionários que a partir deste momento estou retirando meu apoio à
candidatura de Gilmar Pereira pelo seguinte motivo:
Quando resolvi apoiar Gilmar este me levou a crer que tinha se tornado oposição
à atual gestão e tinha uma linha de pensamento político diferente do atual gestor
e dos outros candidatos a prefeito. Por isso me tornei seu principal apoiador,
pois acredito que Peri Mirim precisa de um gestor que trabalhe os 4 anos pelo
Município, que olhe pelas comunidades, pelo dedesenvolvimento e pela geração
de empregos. Ele me fez acreditar nisso. Mas o prefeito atual desistiu de sua
candidatura e com seu grupo decidiu apoiar Gilmar. Não sou contra receber
apoio de muitas lideranças importantes que haviam no grupo do prefeito, mas
Gilmar contrariou todo seu discurso quando se reuniu e se confraternizou com o
atual prefeito, cuja gestão vinha criticando ferozmente. Gilmar conquistou meu
apoio porque me fez crer, até então, que era uma opção diferente, que seria um
gestor confiável para trabalhar pelo Município.  Andei com Gilmar em todas as
casas dos vários povoados que visitamos. Conversamos com cada eleitor. Ele
sempre combatendo fortemente os outros dois candidatos Heliezer e Geraldo.
Falava mil coisas contra o atual prefeito e agora ele vai para uma reunião se
confraternizar com o próprio Geraldo?! Incoerência entre discurso e prática! Não
compactuo com isso. Todos sabem que o povo desaprovou essa gestão e que
Geraldo responde a diversos processos judiciais por improbidade administrativa.
Sei que sou pequeno na política de Peri Mirim, mas tenho uma história e um
nome a zelar. Tenho princípios a conservar. Tenho amigos sinceros a dar
satisfação. Luto por uma Peri Mirim melhor, mas sempre pelos bons caminhos,
da política transparente e democrática. O município não tem dono. Os donos
são os cidadãos, homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, trabalhadores,
empresários, artitistas e etc. Por esse motivo é que retiro publicamente meu
apoio à candidatura de Gilmar Pereira.
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