
                        HISTÓRICO DO CANDIDATO

Dejorge Patrício nasceu em 18 de junho de 1974 em São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Filho de José Jorge Patrício e de Selma
Regina Patrício, tem 05 (cinco) irmãos .

O Sr. José Jorge Patrício, motorista de ônibus, casou-se
com  Dona  Selma,  auxiliar  de  serviços  gerais.  Criaram  seus  filhos  com
muitas dificuldades,  mostrando o caminho do  trabalho.
                              Dejorge começou a trabalhar aos 07 (sete) anos de idade
como vendedor de picolé  nas ruas.  Aos 16 (dezesseis)  anos foi  trabalhar
como lavador de peças em uma retífica, sendo contratado como retificador
profissional  aos  19  (dezenove)  anos.  Aos  20  (vinte)  anos  começou  a
trabalhar como moto boy para uma loja ( Kodak ) no Barreto. Aos 22 (vinte
e  dois  anos)  foi  contratado  por  uma  empresa  no  rio  de  janeiro   como
supervisor, chegando a gerente. Aos 26 (vinte e seis) anos abriu sua primeira
loja de material fotográfico.

A carreira política de Dejorge teve início no ano de 2004,
quando  se  candidatou  pela  primeira  vez  a  vereador,  porém  não  obteve
sucesso, apesar de ter sido o candidato mais votado em seu partido,  visto
que seu partido não fez legenda.

Dejorge voltou às eleições em 2012, pelo PR - Partido da
República.   Obteve  6.391  votos,  sendo  o  candidato  mais  votado  no
Município.

Dentro  da  Câmara  Municipal,  solicitou  ao  Poder
Executivo e viu se concretizar obras, reformas e construção  de postos de
saúde, adequação do parque de iluminação , pavimentação de varias ruas e
serviços  de  reparos  de  pavimentação,  reforma  e  melhorias  de  escolas,
construção  de  creches  e  convênios,  reforma  de  praças,  Solicitou  a
construções  de  Academias  de  Saúde  e  outras  realizações  que  havia
planejada.

Com o avançar dos trabalhos e atendendo a pedidos da
comunidade do Boaçú, onde sempre residi, e também da população em geral
candidatei-me  a  Deputado  Federal  e  obtive  30.533  votos  tornando-me
segundo suplente, como a vida nos surpreende quando nosso DEUS esta na
frente,  recebi  inúmeras  ligações  me  dando força  e  me  falando agora  em
nome de Jesus iremos ser Prefeito desta cidade. Hoje estamos aqui, em uma
nova  caminhada  e  o  mais  importante  com  DEUS  na  frente  de  tudo,  e
novamente contado com a amizade e ajuda de todos.
                             Amigos, não podemos ser mais um a prometer o que não
pode  ser  feito,  precisamos  ser  VERDADEIROS,  COERENTES  e
LUCIDOS.



                    SAÚDE-   UMA CIDADE SAUDÁVEL

              “surpreendo-me a cada dia com as pessoas que me abordam para
falar  do  que  passaram  e  passam  nas  UNIDADES  de  SAÚDE,  com
atendimento  desumano  e  agressivo.  Aliado  as  condições  precárias  das
edificações,ainda a falta de limpeza,  a falta de materiais descartáveis, a falta
de  médicos,  a  falta  de  remédios   e   outros.   As  melhorias  nos  serviços
públicos  de  saúde  passam  obrigatoriamente  pela  humanização  do
atendimento, desde a administração municipal passando pelas recepção nas
unidades básicas de saúde até o atendimento médico.
             ‘  nosso governo o serviço será aperfeiçoado e realizado com zelo e
respeito ao cidadão Gonçalense,  Focaremos na qualificação e melhoria dos
modelos  de  atenção  à  saúde  básica,  prevenção  e  recuperação  da  saúde
familiar.  Realizando programas especiais para as crianças e recém nascidos.
as mulheres, os homens e em especial aos idosos que estão abandonados.
Dessa  forma,  o  grande objetivo  é  estabelecer  ações  eficientes  e  efetivas,
Focando em uma  gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública que
atenda às necessidades da população.Sabemos das dificuldades mas temos
que nos desdobrar para melhorar e superar  problemas. 

 Nossas propostas são:

       Adequar e melhorar contratos e convênios a fim de trazerem
economicidade aos cofres Públicos, com isso gerando recursos para as
mudanças e adequações necessárias ;

 Humanização no atendimento;

 Política de prioridade aos idosos ;

 Reformar e adequar as unidades de saúde para atendimento digno as 
pessoas com necessidades especiais;

 Construção de novas UBS;

 Criação  da  central  de  distribuição  de  medicamentos  FARMACIA
MUNICIPAL;

 Criação do Projeto “MEDICAMENTO EM CASA“;

 Construção de 40 Academias de Saúde ao Ar Livre;



 Contratação de médicos e profissionais especializados;

 Implantação de WIFI nas unidades de saúde;

 Criação do Projeto “MONITORAMENTO DIÁRIO”;

 Priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos
modelos de administração, de informatização e de profissionalização; 

 Ampliar  os  investimentos  para  garantir  a  universalização  do
atendimento; 

 Aperfeiçoar  o  atendimento  em  saúde  preventiva,  sobretudo  no
Programa Saúde da Família; 

 Recuperar  e  ampliar  a  infra-estrutura  hospitalar,  buscando
parâmetros de equilíbrio entre oferta e demanda; 

 Criação do projeto “ SABADO DA VACINAÇÃO “;

        Criação e implantação do projeto    “ ATENDIMENTO MAIS “;

        Implantação do sistema de regulação, Adequação e melhorias
dos serviços de 192,com a descentralizações dos atendimentos e das
melhorias das viaturas;

        Criação da “ CASA DA MÃE SOLTEIRA “;

        Buscar como meta e prioridade junto com o Estado e União a
construção do CENTRO de IMAGEM MUNICIPAL;

       Criação do projeto “ SAÚDE EM TRANSITO “

       Criação do programa de “ Capacitação Saúde “ 

       Criação da !º UPA do Município da Terceira Idade;



EDUCAÇÃO -   UMA CIDADE DO CONHECIMENTO

            “estamos vivendo um momento difícil na educação onde além do
professor  não  ter  a  valorização  devida,  temos  constantes  paralisações,  a
merenda escolar é de péssima qualidade, isto quando não falta. Temos por
obrigação  respeitar  e  tratar  condignamente  nossos  alunos,  reformando  e
equipando as escolas que hoje se encontram destruídas, escolas estas que
contam com mais de 30 anos e ate 50 anos. 
             ‘em nosso governo, será prioridade o respeito aos nossos alunos e
aos seus Pais. As mães de nossos alunos não sofreram com a falta de creches
para  seus  filhos,  e para  elevarmos  o  padrão  de  qualidade  educacional
investiremos  em reformas  e  ampliações  das  escolas,  adquirindo  material
didático compatível com a faixa etária das crianças. Merenda escolar digna,
bem como a  formação  e  a  valorização  dos  profissionais  da  educação.  É
chegada a hora do basta! Não podemos ser mais um a prometer o que não
pode ser feito, precisamos ser verdadeiros, coerentes e lúcidos.
 Nossas propostas são:

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias ;

 Valorização do profissional de educação;

 Fornecimento de uma merenda de qualidade;

 Qualificar e respeitar os trabalhadores que se dedicam nas Unidades
escolares;

 Reformar e equipar as unidades escolares do Município;

 Construir creches em parceria com o Governo Federal e de recursos
próprios;

 Criação e implantação do projeto “MONITORAMENTO DIARIO“ ;

 Melhoria e adequação do transporte escolar;

 Criação da “ Primeira ESCOLA DE APLICAÇÃO”

 Adequação  das  unidades  para  os  portadores  de  necessidades
especiais;



 Aumentar a destinação de recursos para a educação; 

 Melhorar e adequar o processo de aprendizagem; 

 Monitorar a avaliar os resultados das escolas e dos alunos em grupo e
isoladamente; 

 Adequar  a  infra-estrutura  física  e  tecnológica  das  escolas  para
enfrentar o desafio da qualidade e da educação integral; 

 Criar programa de formação continuada para todos os profissionais
da educação, em parceria com instituições de ensino superior;

 Adequar   o  programa de  distribuição gratuita  anual  de  uniformes
para todos os alunos da rede municipal de ensino;

 Criação e implantação  do projeto “  EDUCAÇÃO PARA TODOS “;

 Criação e implantação  do projeto “  BAIRRO PROFISSIONAL “;

 Priorizar a construção de CRECHES em Toda a Cidade;

OBRAS – MELHORIAS PARA TODOS CIDADÃOS



             “ andar em nossa cidade é se sentir em uma cidade abandonada! São
ruas esburacadas, calçadas destruídas, falta total de acessibilidade, além de
vias com excesso de terra que trazem sérios riscos de acidentes. Obras de
drenagem e  de  combate  à  enchente  que  são  prementes,  como também a
coleta e tratamento dos esgotos e ainda a coleta de lixo que e um absurdo,
que hoje e a maior culpada das enchentes. “. 
             “ em nosso governo, ações são fundamentais na área de saneamento
(visando  a  prevenção  de  doenças),  além  de  contribuir  com  o
desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Melhorar a
iluminação nas  ruas,  avenidas,  praças  e  parques,  através  de  projetos  que
inibam a criminalidade e deem melhores condições de trafegabilidade ao
Cidadão. Precisamos de um sistema viário organizado e seguro, transporte
público funcional e eficiente através de criação de ciclovias interligando os
bairros,  calçadas  padronizadas  em todas  as  regiões  da  cidade.  Esses  são
alguns exemplos de ações essenciais para o crescimento de São Gonçalo que
receberão nossa atenção especial.
 Nossas propostas são: 

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  a  fim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias ;

 Melhorias  das vias;

 Criação das Unidades Avançadas de Obra;

  Criação do projeto de iluminação “ Cidade Luz “ com atendimento
em até 48 hs;

 Criação de Divisão de Projetos Especiais;

 Reformas e adequação dos passeios públicos;

  Criação do projeto “MULTIRÕES NOS BAIRROS”  ;

 Construção e adequação das CICLOVIAS;

 Dragagem e limpeza de rios e córregos;

 Adequação e correção dos itinerários de coleta;

 Implantação do projeto  “ Prefeitura Urgente “



 Buscar junto ao Governo Federal recursos para construção de pontes;

 Criação e implantação do Projeto  “ Pavimentação Para Todos “;

 Readequação dos DCOs e das unidades de serviços da Secretária de
Obras

TRANSPORTE – PERFEITA LIGAÇÃO DO MUNICÍPIO



               “ hoje os transportes públicos são precários, insuficientes e não
atendem aos moradores,  ainda os bairros mas afastados, nossos taxistas
sofrem por falta de apoio e orientação sendo tratados com nada, em nosso
transito hoje beiramos a imoralidade, a farra das multas onde o fim na é
orientar e sim punir criando uma população cada vez mais insatisfeita.”
               E uma característica comum de cidades inteligentes a aplicação de
soluções  eficazes  e  sustentáveis  para  o  desenvolvimento  do  trânsito,
mobilidade urbana e engenharia de tráfego. A humanização do trânsito está
entre as prioridades nessa área.
            “  em nosso  Governo vamos implantar  um amplo programa
educativo, com abordagens , e orientação as crianças, jovens e adultos de
todas as idades, com o objetivo de resgatar valores no trânsito e de reduzir
acidentes. 

 Nossas propostas são:

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias;

  Criação da Autarquia Pública de trânsito – SGTRANS;

  Readequação das linhas de ônibus e suas paradas;

 Implementação de corredores exclusivos de transportes de massa em
vários trechos do eixo rodoviário municipal;

 Melhoria das sinalizações verticais e horizontais nas vias urbanas do
município;

 Realizar estudos técnicos de contagem volumétrica e tratamento de
interseções de tráfego;

 Criar  os  projetos  educativos”  Minicidade  do  Trânsito  e  Escola
Pública de Trânsito”;

 Buscar  junto  ao  Estado  e  ao  Governo  Federal  investimentos  de
Mobilidade Urbana;

 Inserir a sociedade em uma gestão democrática e controle social do
planejamento e avaliação da Política de Mobilidade Urbana; 



 Focar a gestão pública em ações de segurança nos deslocamentos das
pessoas;

 Integrar  com a  política  de  desenvolvimento  urbano  e  respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico e planejamento, para que
haja o equilíbrio na criação de novos pólos geradores de tráfego;

 Priorizar em pequenos deslocamentos, os modos de transportes não
motorizados  sobre  os  motorizados  e  dos  serviços  de  transporte  público
coletivo sobre o transporte individual motorizado;

 Reduzir as desigualdades de locomoção; 

 Implementar  soluções diversas de engenharia de tráfego e operação
do trânsito;

 Implantar semáforos para pedestres, faixas de pedestres elevadas, nos
locais de grande demanda de usuários;

       ESPORTE , CULTURA E LAZER –



            “ vivemos em uma cidade que sempre revelou grandes esportistas.
Hoje não existem incentivos, apenas se revelam aqueles que contam com
apoio  dos  seus  Pais  e  familiares,  na  luta  diária  para  que  seus  filhos
pratiquem e  se  sobre  saiam na  prática  esportiva.  A parte  cultural  fomos
reduzidos ao que interessa a gestão atual, a cultura e o lazer não existem .”
          “ em nosso Governo apoiaremos diversas modalidades esportivas
amadoras e incluiremos novas categorias.  Vamos viabilizar junto a União
recursos  para  construir  uma  moderna  Arena  Multiuso,  para  a  prática  de
esportes com  formação de atletas  profissionais,  descobrimento de novos
talentos e proporcionando lazer e diversão aos Munícipes”
          “na Cultura, precisamos resgatar a dignidade deste trabalho que é a
referência de uma sociedade, e  faz parte da formação do caráter das nossas
crianças, que são o futuro de uma cidade . Quando falamos em lazer nos
perguntamos  qual  e  a  onde,  em nosso  governo  Cultura  e  Lazer  vão  ser
prioridades precisamos levar até os bairros, usando as praças e outros.”

 Nossas propostas são:

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias )

 Investir e Apoiar o ESPORTE e CULTURA como meio prioritários
de inclusão social; 

 Incentivar a prática de esportes;

 Criação do projeto “ Cultura na Praça” ;

 Criação do projeto “ Lazer nos Bairros” ;

 Incentivar projetos culturais em todos os seguimentos no Município; 

 Reformar e adequar as praças públicas.

 Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e para
olímpicas;

 Viabilizar  recursos  para  a  construção  de  uma  moderna  Arena
Multiuso;

 Prestigiar e apoiar atletas locais;

 Criação  das "Olimpíadas Municipais",



 Revitalizar o Centro Cultural;

 Criação do “ Circuito Municipal de Ciclismo “

 Criar a biblioteca Itinerante e a Semana da Leitura ;

 Criação do “PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE;

 Criação da “ GRAVADORA MUNICIPAL” ;

 Criação  dos festivais de Música, Dança, Teatro e Cinema;

ASSISTÊNCIA  SOCIAL,  TRABALHO  E  RENDA  E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO– A BUSCA DA PAZ SOCIAL



             “  hoje vivemos uma crise social,  falta de emprego, falta de
alimentação,  falta de moradia e outras necessidades.  Somos responsáveis
por dizer que não da pra mudar tudo, mas precisamos buscar parcerias para
criarmos empregos e buscar parcerias junto ao Estado e ao Governo Federal
com  o  objetivo  de  buscar  recursos  para  serem  investidos  com
responsabilidade.”
                Assistência Social como política de proteção, configura-se como
uma  nova  possibilidade  para  atender  a  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade social.  A consolidação da assistência social  como política
pública e direito social, exige o enfrentamento de importantes desafios.
              “ assim nossa proposta de governo é fazer valer o que preconiza
essa  importante  política  e  garantir  atendimento  de  qualidade  a  todas  as
famílias  que  dela  necessitam.  Frente  aos  desafios  propomos  o
desenvolvimento de formas inovadoras e criativas na sua implementação,
com gestão, monitoramento, avaliação e informatização.”

Nossas propostas são: 

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias )

      Criação do “  CAO “ CENTRO DE APOIO E ORIENTAÇÃO AO
IDOSO “ ;

       Criar parcerias Público-Privadas, que busquem qualificar e preparar a
nossa população;

       Apoiar os dependentes químicos;

 Desenvolver  programas  com  incentivos  fiscais  as  Empresas  que
apõem projetos sociais;

 Criação do Cadastro Municipal de Emprego;

 Criação de Feiras e exposições;

 Manter e expandir os convênios federais como bolsa família e outros
com intuito de ajudar a população mais carente,

 Construção  de  novos  CRAS  (Centro  de  Referência  de  Assistência
Social) em diversos bairros;



 Criação de parcerias publico - privado 

 Reestruturação dos Conselhos Tutelar ;

          SEGURANÇA – DEVER DO MUNICÍPIO



         Embora a segurança pública seja exercida pelas políticas  Federais e
Estaduais, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144. 
as   prefeitura  podem e  deve  contribuir  dentro  de  seus  limites  legais  de
atuação.
          “ em nosso governo, por meio de convênios junto ao Governo Federal
pretendemos expandir e adequar a Central de Videomonitoramento, que será
instalada  na sede  da Guarda Municipal.  Vamos adequar  e  reestruturar   a
Guarda Municipal, visando garantir o adequado cumprimento de seu dever
constitucionais.  Apoiar e unir esforços juntos ao Batalhão de Policia, afim
de  apoiar  ações  fiscalizadoras  buscando  a  garantir  segurança  aos  nossos
munícipes.”
            Junto ao Governo Estadual faremos ações com o objetivo de buscar o
aumento do efetivo de Policiais Militares na Cidade.

 Nossas propostas são:

 Monitoramento das vias e praças públicas; 

 Ações junto ao Estado para aumento do numero de policiais militares
na cidade;

 Melhoria da iluminação pública afim de diminuir a criminalidade;

 Criar o programa de reestruturação da Guarda ;

 Ampliar, capacitar e equipar  a Defesa Civil;

GESTÃO  FINANCEIRA  E  ADMINISTRATIVA  –  MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA



         Vivemos  um  colapso  da  administração  pública,  onde  nossos
administradores estão atolados em atos escusos e imorais lesando os cofres
públicos, com o único objetivo de enganar e lesar o povo que já sofre tanto.
         “ vamos tratar dinheiro público com responsabilidade e seriedade.
Vamos manter  a  austeridade fiscal,  ampliar  os  sistemas de  planejamento,
controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e
financeiros,  com foco na modernização da gestão,  eficiência dos serviços
públicos e desburocratização.”
           Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela
capacitação, aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Assim
pretendemos  criar  "Escola  de  Gestão  Pública"  além  de  gradativamente
realizar a revisão dos planos de carreiras. 

 Nossas propostas são ;

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias );

 Criar o programa de gestão de patrimônio e da frota municipal ;

 Criar  a  Escola  de  Gestão  Pública,  promovendo  a  capacitação  e
aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais;

 Estudar a revisão dos  Planos de Cargos, Vencimentos e Carreira do
funcionalismo municipal;

 Implantar programa de  vigilância e promoção à saúde do servidor;

 Criação da “ OUVIDORIA DIGITAL com o aplicativo São Gonçalo
para Todos ” ;

 Implementar a implantação de um novo sistema financeiro;

 Criação do “GABINETE DE GESTÃO”;

 Criação da Sub-Prefeitura de Alcântara;

 Criação do Aplicativo “ SÃO GONÇALO PARA TODOS ”;

 Criação do Imposto Único;

 Implantar novo sistema informatizado na fazenda;



  Reordenação do Organograma da Prefeitura, com a extinção de Varias
Secretarias;

 Criação da “ Secretaria de Assuntos Religiosos “

 Criação do programa “ LEGALIZE SEU IMOVEL “. 

 Criação do movimento “ Cadê o nosso Metro “

                  HABITAÇÃO e URBANISMO – MORADIA DIGNA



           “ hoje vivemos uma realidade vergonhosa,  ainda existe vários bairros
que as pessoas se abrigam em casas de tapumes e em obras abandonadas e
nas ruas, como achar que uma pessoa pode esperar alguma coisa de bom
quando não tem onde morar, onde dormir.”
           Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua
família é o sonho de muitos cidadãos Gonçalenses que desejam também ter a
garantia de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas.

Nossas propostas são:

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias 

 Captar  recursos  federais  para  realizar  melhorias  nos  conjuntos
habitacionais de interesse social;
 Criação do Cadastro Municipal de Moradias;

  Adequar e aumentar o numero de  inscrições aos interessados no
Programa Minha Casa Minha Vida;

 Buscar junto aos entes Federais recursos para construção de novas
moradias;

 Apoiar  incondicionalmente  o  empreendedor,  afim  de  novos
investimentos imobiliários virem para nossa cidade;

 Desburocratização do processo de legalização;

MEIO AMBIENTE – QUALIDADE DE VIDA



           Para  ser  uma  cidade  sustentável  São  Gonçalo  precisa  ser
ambientalmente correta.
            Com o meio ambiente degradado, o ser humano reduz o seu tempo
de vida e a economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão
que  a  qualidade  de  vida  e  o  respeito  ao  meio  ambiente  estão  entre  as
prioridades. 
           “  como morador de um bairro onde fui  a prova viva,  que os
manguezais são o berço da vida marinha, temos como prioridade em nosso
governo a  proteção e  criação de projetos que venham recuperar  as  áreas
degradadas; “ 

Nossas propostas são:

 Adequar  e  melhorar  contratos  e  convênios  afim  de  trazerem
economicidade  aos  cofres  Públicos,  com  isso  gerando  recursos  para  as
mudanças e adequações necessárias )

 Ampliar as ações de arborização urbana e dos manguezais;

 Implantar o projeto “ COLETA LEGAL “ ;

 Instituir mecanismos de controle e fiscalização da poluição;

 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos;

 Implementar e incentivar o manejo dos resíduos da construção civil;

 Adequar o sistema de licenciamento;

 Criação do projeto “ CASA DO MELHOR AMIGO “

 Criação do “HORTO MUNICÍPAL”;

 Criar parcerias  Público–Privado afim de conseguirmos recursos para
investimentos em áreas verdes, e adoções de praças; 

 Criação do programa de recuperação dos Manguezais;



PENSAMENTO

           “  Neste documento se encontram as sementes que tornarão possível
alcançar um consenso sobre saúde, educação, mobilidade e acessibilidade
urbana,  segurança,  cultura,  meio  ambiente,  habitação,  trabalho  e  renda,
esporte  e  lazer,  e  outros.  Quero  construir  um  governo  responsável  e
inclusivo;  que  apresente  projetos  factíveis;  que  garanta  e  efetive  direitos
civis,  políticos  e  sociais  no  âmbito  do  município,  pois  é  neste  espaço
territorial que os indivíduos de fato agem, vivem e sentem. Tenho a certeza
hoje que não é a política que é ruim, e sim nossas escolhas que são erradas.
Hoje, como Vereador, ouço os problemas que afligem a população, e isto me
dá a certeza que com a política conseguiremos resolver ou ajudar as pessoas.
Hoje  temos  que  ter  um  compromisso  com  a  Família,  com  a  Cidade  e
principalmente com DEUS. Pode ser feito! Faço como Vereador, e vou fazer
muito mais como Prefeito, com ajuda de DEUS e das pessoas de bem”.

“ VOTO EM BRANCO OU NULO É CONCORDAR COM O QUE
VIVEMOS”

            Amigos não podemos mais votar branco  ou nulo achando que assim
vai  melhorar,  ao contrario vamos continuar  elegendo as  pessoas que  não
fazem nada para mudar.  Nossos  filhos e  familiares não merecem,  vamos
mudar vamos votar no TRABALHO, no DIFERENTE.


