
Pelo presente, venho prestar esclarecimentos diante da notícia veiculada sobre meu 

mandato: 

SIGO FIRME E FORTE COM MEU MANDATO! 

Não é somente nesses 8 meses que tenho conquistado recursos da ordem de milhões 

para nossa cidade. Sem ter mandato entre liberações de recursos e emendas 

conquistamos através do meu trabalho na assessoria parlamentar, na ordem de R$ 

7 milhões de reais. 

Somente esses últimos meses temos assegurados entre recursos já cadastrados e por 

cadastrar próximo a R$ 6 milhões de reais. 

Até este momento faço um trabalho dia a dia com nossa comunidade mostrando de uma 

maneira clara e objetiva nossas ações, sejam elas através das mídias sociais ou junto ao 

povo, que nos observa, acompanha e avalia nosso trabalho. 

APONTAMENTOS MOSTRAM UM GRANDE ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO 

NOSSO MANDATO PELA POPULAÇÃO, MOSTRANDO QUE ESTAMOS NO 

CAMINHO CERTO. 

Apresento indicações, requerimentos sempre com embasamento e conhecimento 

para obter cada vez mais êxitos em minhas solicitações. 

Tenho um bom trânsito dentro do governo do estado e UM EXCELENTE 

TRÂNSITO NO GOVERNO FEDERAL, AONDE TIVE A OPORTUNIDADE DE 

ESTAR TRABALHANDO PRÓXIMO E QUE GEROU IMPORTANTES 

CONQUISTAS NÃO SOMENTE PARA NOSSA CIDADE. 

As leis aprovadas e apoiadas por meu mandato sempre vão de encontro ao que a 

população espera. 

E o trabalho não para por aqui!   

Além dos valores de que até o momento chegam a quase R$ 13 milhões de reais 

através do meu trabalho, valores esses revertidos em obras já executadas e por 

executar, 

Tenho procurado dar atenção a feitos que serão inéditos em nossa cidade, como 

por exemplo a vinda do reitor do instituto federal ao município para possibilidade 

de um centro de ensino superior  e técnico  aqui, propor execução de trabalhos, dar 

sustentação a boas ideias do executivo como a nova área industrial para gerar 

emprego e renda para nossa população, A VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO 

CAMPO como aquisição de equipamentos, criação de leis como a CAMINHOS DA 

PRODUÇÃO DO CAMPO ( ANTIGO PORTEIRA DENTRO),AONDE PROPUS 

VIA INDICAÇÃO entre outros projetos. 

Ouve entendimento sobre omissão de gastos na prestação de contas eleitorais. 

Porém, conforme demonstrarei perante o Tribunal Regional Eleitoral, HAJA VISTA 

QUE MINHAS CONTAS ELEITORAIS JÁ FORAM DEVIDAMENTE 

APROVADAS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER IRREGULARIDADE 

COMETIDA POR MINHA PESSOA. 



Chateado pela situação, SIM! Mas agora ainda mais motivado a trabalhar para a 

nossa cidade. 

Sigo com meu mandato na busca sempre de boas ações que revertam em benefícios 

para nossa cidade. 

VEREADOR Valter Przywitowski 

O TRABALHO CONTINUA. 


