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Dores de Campos, 30/07/2016.
Amigos Dorenses, estamos iniciando mais um processo eleitoral, para elegermos nossos
gestores do município para o período 2017/2020, e como vereador e Presidente do PMDB de Dores
de Campos, participei e participo até hoje, de vários momentos da política Dorense, onde iniciei
minha trajetória em 2004 no então PDT e logo depois ingressando no PMDB onde exerço a função
de vereador até o presente momento.
Tudo isso sempre buscando melhorar a qualidade de vida da população, no legislativo
destaco aqui alguns de meus projetos que criou o Clube do Cavalo de Dores de Campos, as
festividades do Dorense Ausente que é um evento de confraternização da nossa população, a
Medalha de Honra ao Mérito do Poder Legislativo.
Ressalto também, com muito orgulho o projeto mais importante em toda minha vida publica;
Que foi tornar Dores de Campos a Capital Estadual e Nacional das Selarias, projeto este, que será
votado na Assembléia de MG agora no mês de agosto, com esta definição tenho a certeza que
Dores de Campos se tornará ainda mais conhecida em Minas e em todo Brasil, pela qualidade de
seus produtos relacionados ao ramo do couro, fortalecendo a economia local e gerando empregos.
Destaco também, minha fidelidade ao PMDB que desde o momento em que me filiei a este
partido sempre fui e continuarei sendo um fiel defensor de seus ideais, para que possamos de
verdade fazer as melhorias que tanto Dores de Campos necessita.
Como Presidente do PMDB, tenho a função de comandar o partido para que possamos sair
vitoriosos nas eleições 2016.
Com este pensamento, hoje retiro minha pré candidatura ao cargo de Vice Prefeito pelo
PMDB, o qual após muitas reuniões, conversas e escutando a base de nosso partido, optei por esta
decisão para que nosso partido saia UNIDO de verdade, para que não haja nenhuma ruptura em
nossa base, cujo nosso objetivo é vencer as eleições de 02 de outubro e executar uma gestão
realmente VERDADEIRA, sem enganar a população Dorense.
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Por fim, continuarei a frente do PMDB trabalhando junto com nossos parceiros fortemente,
para obtermos êxito nesta eleição. Apoiando incondicionalmente os candidatos escolhidos.
Obrigado a toda população Dorense e aqueles que me confiaram seu voto nas eleições 2004,
2008 e 2012, onde tive e tenho o prazer e a consciência de exercer o verdadeiro papel do vereador
que é buscar sempre o melhor para Dores de Campos com ética e muita responsabilidade.
Um forte Abraço e um até breve;

Marcio Antonio Pinheiro (Marcinho Tica)

