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Boa noite a todos.

Primeiramente gostaria de saudar a todos os

vereadores aqui empossados, Vereadora Luciana

Alves, Vereador Edmilton Andrade, Vereador Netinho,

Vereador Paulo Arara, Vereadora Dorinha Melgaço,

Vereador Adilson, vereador Ilton Campos, vereador Zé

Goiás, Vereador Tiago Martins, Vereador Petrônio,

Vereador Zé Lucas,  Vereador Eugênio, Vereador Alino,

Vereador Paulo do SAAE, vereadora Andréa, e que

dividirão comigo e com o vice-prefeito a tarefa de

governar o nosso município.

Quero saudar meu companheiro e vice-prefeito Hermes

Martins Souto, com quem dividirei as decisões

administrativas desse nosso governo. Seu apoio e

lealdade foram decisivos para vencermos essas

eleições. Em seu nome saúdo as demais autoridades

aqui presentes.

Senhoras e Senhores, aqui estou prefeito e inicio

minhas palavras com o sentimento de gratidão, como

dizia um profeta antes de cristo, que a gratidão é não só

a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras.
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Quero agradecer a Deus por ter me confiado esta

missão. Agradecer também a minha família, a minha

mãe, a minha esposa, aos meus filhos e aos meus

irmãos pelo apoio de todas as horas , sem os quais não

chegaria onde cheguei.

Agradeço, também, o ex-Prefeito Adélio Martins

Campos, meu sogro, em nome da min ha sogra Vera

Martins e de todos os familiares o apoio recebido ao

longo da minha carreira.

Agradeço as lideranças políticas que integraram na

nossa campanha “Aliança Popular”; ao meu partido

PTB, e aos demais partidos políticos, o nosso

reconhecimento pela solidariedade incansável. A todos

os cidadãos e cidadãs unaienses que deram seu tempo

e sua energia para alcançarmos este momento, o nosso

muito obrigado.

Agradeço ao povo da minha terra, a minha querida

Unaí, que é verdadeiramente minha grande família , que

me honrou com o direito de administrar o nosso

município.
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O sentimento que me conduz hoje, neste ato, é o

mesmo que me conduziu durante a campanha, e,

porque não dizer, durante toda a minha história até

aqui: O sentimento da esperança.

Este ato de posse, carregado de um intenso

simbolismo, marca a renovação desta esperança,

porque a mesma, marca e simboliza o poder político na

sua essência. Já a eleição marca a cada 4 anos o

poder da democracia, onde homens e mulheres de uma

sociedade escolhem o rumo que deverá ser seguido.

Mais esta posse mostra também, e de forma muito

profunda, que Unaí teve o privilégio e a sabedoria de ter

construído um sólido consenso sobre o caminho a ser

seguido. Foi com essa proposta de governar, apoiado

sobretudo na ética, na transparência e na participação

popular, que os eleitores afirmaram seu acordo, nas

eleições do último mês de outubro.

Reitero, por isso mesmo, nesta primeira hora da honrosa

investidura, os compromissos claramente assumidos,
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impregnados de valores éticos, humanos e sociais que

nortearão todos os passos a serem percorridos, todas as

decisões a serem adotadas, todas as realizações a serem

empreendidas no interesse dos cidadãos de nosso querido

município de Unaí.

Essa forma de governar permitirá que descubramos

erros e falhas e nos apontará os caminhos para corrigi -

los. Nos permite ver o todo, nos impõe a humildade de

não nos considerarmos donos da verdade, nem

mágicos portadores de soluções instantâneas para os

problemas.

A busca permanente de consensos e de parcerias será

a marca registrada deste caminho, que permitirá o

município encontrar, passo a passo, pouco a pouco,

soluções para os problemas até então tidos como

incontornáveis. Quero falar um pouco brevemente de

nossos desafios para os próximos 4 anos.

E devo dizer desde logo que minha visão é

extremamente positiva. As eleições consolidaram um
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rumo e mostraram as correções que se fazem

necessárias.

Num município como o nosso, mais que em qualquer

outro, a arte de governar não pode ser apenas um culto

aos meios de bem administrar a máquina pública.

O administrar com rigor e austeridade é condição

primeira, é condição básica. Não podemos nos

conformar e ficar acomodados com o presente. É

preciso avançar sempre, e para isso, não bast a

conhecer a realidade e ter boa vontade. Cabe ao

governante discernir as aspirações de seu povo; qual o

caminho que a sociedade deseja trilhar. O contraste

entre as carências angustiantes do presente e a

necessidade de planejamento para o futuro exigem a

necessidade de reforçar parcerias com o governo

federal e estadual e com a sociedade de um modo

geral.
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É preciso ter sempre presente que o verdadeiro

desenvolvimento é medido pelo grau de satisfação das

pessoas e a qualidade dos serviços que lhes são

prestados.

A todo cidadão deve ser dado o mesmo direito de

sonhar e ser feliz. Lutaremos para a construção de um

governo cujas prioridades sejam as prioridades do

nosso povo unaiense.

Tenho a inabalável convicção de que o sonho pode ser

realizado se o caminho escolhido na encruzilhada

histórica que vivemos atender as expectativas dos

cidadãos unaienses.

O caminho único capaz de reverter o quadro de

desagregação que se configurou em nossa sociedade é

o da prática política assumida no seu conceito mais

legítimo, na sua natureza mais verdadeira, vale dizer, a

do entendimento civilizado que supere diferenças

pessoais, vença divergências em nome da causa maior

nascida da defesa dos interesses coletivos dos

cidadãos.

Um grande filósofo francês, define a política verdadeira

como a maior invenção da humanidade. É por meio
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dela que os antagonismos encontram harmonia e se

põem a serviço de ações construtivas pacíficas, que

evitam confrontos e propiciam o progresso contínuo e

irreversível.

Permito-me proclamar, nesta Casa essencialmente

política, cujo dever é o de legislar em favor dos destinos

de nossa gente, que a retomada de uma administração

comprometida com a vontade popular e compartilhada

politicamente com os representantes do povo de Unaí

será a forma de colocar a maior invenção da

humanidade, a política verdadeira, a serviço das causas

e dos projetos sociais expressos no programa que

nossos eleitores escolheram para nortear a nova era

que nos cabe iniciar na história desta terra.

Conto com a colaboração de todos e com o

compromisso de cada um dos ilustres vereadores que

compõem esta relevante instituição do nosso município.

Estejam bem certos, os ilustres Vereadores, que o que hoje

aqui se consagra, neste ato solene, é a vontade popular,

fonte de toda a autoridade nas democracias. O que proclama

esta Casa Legislativa é a submissão à vontade do povo; o

que defende o ato que V. Exas. acabam de consumar é a
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confiança e a esperança popular no seu destino de grandeza

e de permanente realização do progresso.

Ouso afirmar que o caminho único capaz de nos conduzir a

bom termo nessa jornada é o da prática política assumida no

seu conceito mais legítimo, na sua natureza mais verdadeira,

vale dizer, a do entendimento civilizado que supere

diferenças pessoais, vença divergências em nome da causa

maior nascida da defesa dos interesses coletivos dos

cidadãos.

Em nosso pensamento, o possível sempre foi e

continuará sendo, apenas, o máximo da insuficiência.

Quando não se consegue o ideal, se faz apenas o

possível. E quem desiste do ideal, não se aprimora, não

evolui. Porque ele sempre existe e é alcançável, basta

perseguir, lutar e sonhar por ele.
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Nós ousamos sonhar, desafiamos a realidade e nos

tornamos depositários de parte da esperança unaiense.

Todos nós, que acreditamos nesse sonho, travamos a

boa batalha, disputamos e vencemos juntos as

eleições, e levamos agora, conosco, um pouco da

esperança de toda nossa gente.

Quem não sonha não tira os pés do chão, não ousa. A

cidade fez a opção por ousar, por tirar os pés do chão,

e nós, eleitos, agora, somos os condutores desse vôo.

Somos defensores do orgulho unaiense adormecido, e

da vontade da nossa gente de viver em uma cidade

digna e importante.

Especialmente nós, unaienses, que somos herdeiros de

grandes perseguidores de ideais. Aqui nesta terra, cada

pedaço de solo é sagrado e possui a alma vitoriosa,

desbravadora e idealista de nossos antepassados.
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UNAÍ TEM PRESSA DE RECUPERAR O TEMPO

PERDIDO.

Assim, nossa tarefa maior é trabalhar para que o ano

de 2013 seja considerado o ano onde começamos a

nos reencontrar com o otimismo e o orgulho de

morarmos na cidade pólo do noroeste de Minas.

É por isso que em todos os setores da gestão que ora

se inicia as energias estarão voltadas para a promoção

da dignidade humana através da redução das

desigualdades e garantia de oportunidades iguais.

Tenho plena convicção da responsabilidade que agora

assumo; conheço detalhadamente o tamanho do

desafio; reafirmo perante todos, a minha crença na

força do trabalho, como único instrumento propulsor do

desenvolvimento.
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Venho pronto para trabalhar, e peço com firmeza e

determinação aos meus auxiliares diretos, secretários e

cargos de confiança que abracem o trabalho com

dedicação e força de vontade, para que os indicadore s

nos apontem em curto prazo melhorias de qualidade de

vida do nosso povo.

Ao Poder Legislativo, manteremos uma conduta

harmônica e democrática. Este poder que além da

função de legislar, tem a importante missão de fiscalizar

o poder executivo.

Os vereadores de nossa terra com certeza, estarão

juntos comigo imbuídos do mesmo propósito, que é

desenvolver o nosso município.

Acatarei as críticas que forem fundamentadas na

verdade, portanto construtivas e com propósitos.
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Na nossa gestão agiremos de forma harmoniosa,

parceira e decisiva com o Ministério Público; tudo

dentro da ordem, observando a legislação vigente em

nosso país. Conforme ditado popular: “ Tudo dentro da

lei, porque fora dela não há salvação”.

Nas urnas os eleitores me confiaram o seu vo to, dando-

me o direto de governar os próximos 4 anos, mais não

serei prefeito apenas destes que me confiaram o

mandato, e sim, governarei para toda a população,

observando os princípios de democracia , trabalho e

respeito.

No meu coração não existe lugar para o ódio, mágoa ou

outro qualquer sentimento menor. O sentimento que me

rege é um sentimento de querer trabalhar cada vez

mais, pela minha terra e servir a minha gente.

O desafio é grande. As dificuldades não serão poucas. As

resistências são naturais. Mas, a voz sábia e soberana do
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povo certamente há de ser ouvida como referência única por

todos nós que o representamos.

Nesta hora solene, portanto, quero afirmar que pretendemos

construir toda a nossa autoridade na obediência incondicional

à lei e na permanente consulta à vontade popular.

Neste momento solene, reafirmo o nosso desejo de reunir,

numa obra afirmativa da força e da capacidade

empreendedora de nossa gente, todos os homens de boa

vontade, todos aqueles que colocam alto o interesse do

nosso Município, para promover o trabalho e o cuidado por

nossa terra.

Sinto-me, mais do que nunca, animado do ardente desejo de

trabalhar incansavelmente pela paz e pelo progresso de

nossa querida Unaí.

Antes de finalizar agradeço a todos que aqui vier am

prestigiar este momento histórico, dizendo que sou

daqueles que acredito, que na vida ou mesmo na

política, o homem sempre vale pelo que faz ou passa o

resto da vida pagando pelo que não fez.
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Portanto, vamos ao trabalho, pois ele é a matéria prima

mais importante na construção deste sonho chamado

esperança.

Que Deus ilumine a todos, e que tenhamos um 2013 e

um mandato coberto de êxitos.

Muito obrigado.


