Aniversário é sempre momento de reflexão, de balanço e de
avaliação sobre os rumos que as nossas vidas têm tomado até o
presente.
Este ano, eu e a minha esposa Simone tivemos a felicidade de
sermos pais pela segunda vez.
Todos que passam pela experiência da paternidade ou
maternidade sabem que, junto com a felicidade de ser pai ou ser
mãe, vem também todas as inseguranças e incertezas que o futuro
reserva aos nossos filhos.
E, ao lado de todo este sentimento, vem também a determinação e
a confiança de saber que a construção do futuro dos nossos filhos
depende muito de nós, dos valores e dos ensinamento que vamos
transmitir. Os exemplos são sementes que vamos plantar hoje para
colhermos os frutos amanhã.
Hoje, como prefeito da cidade de Atibaia, estas preocupações
extrapolam os limites da minha vida pessoal. Todos os dias temos
que tomar decisões que impactam na vida das pessoas e que
certamente influenciarão no futuro da cidade e da nossa
população.
Talvez o maior desafio de governar uma cidade no dia a dia seja
justamente este: prepará-la para o futuro.
Temos que cuidar dos problemas de rotina, mas também
precisamos planejar ações que preparem para o desenvolvimento
e propiciem uma cidade mais acolhedora para nossos jovens, e
onde prevaleça o bem-estar e a justiça social para todos os
cidadãos e cidadãs, sem diferença de raça, credo ou condição
social.

Uma cidade é justa e próspera se for para todos e não apenas para
alguns.
Aos 352 anos, colhemos hoje os frutos da semente plantada por
Jerônimo de Camargo.
Nossa cidade, que carrega desde sua origem o espírito
desbravador dos Bandeirantes, é a pioneira e a mais antiga da
região. Aliás, a região nasceu e cresceu a partir de Atibaia.
Nascemos com vocação para liderar!
E Atibaia cresceu principalmente a partir de uma de suas belezas
naturais, o rio.
Em suas missões para desbravar o Estado de São Paulo, os
bandeirantes partiam da capital e encontravam aqui o primeiro
refúgio para descanso, às margens do Rio Atibaia.
Rio que também deu nome à cidade e que hoje, a cada período de
chuvas, nos cobra os erros do passado, nos ensinando lições sobre
a necessidade de pensarmos o presente com olhos no futuro, pois
não podemos pensar nosso desenvolvimento a qualquer custo,
temos maravilhas naturais que devem ser preservadas e
respeitadas, sob pena das próximas gerações pagar o preço da
irresponsabilidade.
Maravilhas estas que também atraem muita gente de fora para
nossa cidade, conseguimos com o passar dos anos a denominação
de Estância Turística e isso também nos requer preparo para
acolher, organizar, preservar e transformar nossos atrativos em
desenvolvimento e prosperidade para nossa gente.
Aos 352 anos nossa cidade volta a assumir seu protagonismo
regional. Sem dúvida somos hoje a cidade que mais se desenvolve
na região, que mais gera riquezas e que tem conseguido atravessar

este momento difícil da vida do país de cabeça erguida, com
austeridade e com foco na solução dos problemas.
Aprendemos com erros e acertos do passado, derramamos muito
suor com a força de trabalho do nosso povo, vivemos a tristeza
sangrenta da escravidão, cujas marcas encontramos até hoje pela
cidade, mas construímos caminhos prósperos, dia após dia
alimentamos, regamos e adubamos a semente plantada por nosso
patriarca em nossa fundação.
Após a experiência intensa do primeiro mandato, em que vivi
muitas alegrias, mas também muitas dificuldades e injustiças que
foram superadas com muita determinação, trabalho e fé, iniciei
este segundo mandato como prefeito de Atibaia mais maduro e
experiente.
O suficiente para ter humildade de dizer a vocês que todas as
coisas boas que vivemos hoje não são meramente frutos de um
governo ou de um prefeito, mas de um povo e de uma história,
onde cada um de nós e nossos antepassados, tiveram importância
para que chegássemos aqui hoje, 352 anos depois de Jerônimo de
Camargo.
É verdade que estamos atravessando uma crise de enormes
proporções no país. Crise política, crise econômica e porque não
dizer uma crise moral.
Infelizmente tudo o que assistimos e as notícias que nos chegam
todos os dias fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais
descrentes da política.
Mas devemos ter claro que a política só faz sentido se tivermos
participação ativa da população, é o único caminho democrático
capaz de transformar para melhor a vida das pessoas.

No nosso governo, temos pautado muitas decisões ouvindo a
população. Quanto mais nossas decisões forem tomadas em
conjunto com a sociedade, menor a chance de errar.
Temos nos esforçado muito para isso e quero aqui também
reconhecer e agradecer / todo o apoio e esforço da Câmara
Municipal / e dos vereadores que iniciaram seus mandatos este
ano.
Tenho acompanhado o trabalho dos vereadores e devo dizer que é
muito satisfatório perceber que os mandatos estão sendo
construídos com muito diálogo e respeito com a população.
Não posso deixar aqui de citar o trabalho do judiciário e do
Ministério Público em nossa cidade, instituições fundamentais
para o pleno exercício e equilíbrio da democracia.
Posso dizer que em nossa cidade o poder judiciário tem cumprido
fielmente seu papel elementar, o de fazer prevalecer a verdade e
justiça!
E a verdade é sempre o melhor caminho. O que unifica nossa
gente é o amor por Atibaia. Todos queremos construir aqui uma
cidade que ofereça aos seus habitantes segurança, justiça, paz,
oportunidades de crescimento profissional, boas escolas, um
governo que saiba respeitar e tomar decisões em conjunto com a
população.
Nossas escolhas e decisões devem ter como objetivo a
coletividade, jamais devemos nos pautar por interesses
individuais e mesquinhos.
Se queremos mudar o país, temos que começar pela nossa cidade
e assim como Jerônimo de Camargo deixar um legado.

Acredito que temos aqui uma missão a ser cumprida, a missão de
construir no presente oportunidades para o futuro, lutar a cada dia
para deixarmos um legado de harmonia, paz, desenvolvimento e
dignidade para que daqui a 352 anos as futuras gerações
continuem enxergando no passado um povo virtuoso, solidário e
unido em um só sentimento: o amor pela nossa Atibaia.
Parabéns a população de Atibaia!

