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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSOCIA<;AO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO GRANDE- ACINFAZ

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK, candidato ao cargo de PREFEITO
DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, integrante da Coliga~ao "0
DESENVOLVIMENTO NAO PODE PARAR", alian~a polftico partidaria
PSDB/ PRB/PMN/PPS/PSC/ PSD/SD/ PV/PP/PRJPEN, vern a presen~a de Vossa
Senhoria manifestar-se acerca do convite para a participa~ao em evento de apresenta~ao
de propostas a ser realizado no dia 23 de setembro de 2016 as 19:00 horas na sede desta
Associa~ao.

Primeiramente gostarfamos de enaltecer e parabenizar a iniciativa desta
renomada Associa~ao Comercial pela abertura deste espa~o para a apresenta~ao de
propostas dos diversos candidatos que concorrem ao pleito da elei~ao majoritaria no
Municipio de Fazenda Rio Grande, gerando urn ambiente saudavel e democratico.
Considerando as recentes altera~oes legislativas que encurtaram o perfodo
de campanha eleitoral, foi necessaria estabelecer uma agenda previa logo no infcio do
lan~amento da candidatura, inclusive no que diz respeito ao envio de convites para
autoridades que muito apoiam o desenvolvimento de Fazenda Rio Grande para que
estas estivessem em nosso Municipio tambem no perfodo eleitoral em determinados
eventos, dependendo inclusive de adequa~ao de agenda destas autoridades.
Assim considerando a realiza~ao na presente data e no mesmo honl.rio de
Comfcio para a apresenta~ao de propostas a popula~ao, o qual acontecera na Rua Carlos
Eduardo Nichele, em frente ao Rodo Center 21, e contanl. com a presen~a confirmada de
varias autoridades integrantes de outras esferas de Poder, o que traz evidente beneffcio a
nosso Municipio, infelizmente nao sera possfvel a participa~ao deste candidato no
evento da Associa~ao Comercial.
Frisamos que este candidato esteve recentemente na Associa9ao Comercial
de Fazenda Rio Grande, mais especificamente na noite do dia 10 de agosto de 2016,
confonne materia veiculada na edi~ao no 100 da revista ACINFAZ, quando alem de
prestar contas de seus atos frente ao Executivo Municipal, tambem apresentou quais sao
as poss ibilidades e perspectivas de realiza~oes para os pr6ximos anos, lembrando que
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devem estar diretamente ligadas ao que o or~amento Municipal comporta, para que com
isto a popula~ao nao seja enganada e vote com base em ilus6es.
Sugiro desde ja, que esta honrada Associa~ao Comercial, nao s6 retransmita
as propostas dos candidatos, mas que zele para que os mesmos indiquem com que
recursos serao suportadas, afinal todos n6s sabemos que nao podemos dentro de nossas
casas, apesar de nossa vontade, autorizar gastos acima do que o nosso salario permite.
Nosso sonho e de que Fazenda Rio Grande se tome uma Cidade de Primeiro Mundo,
proporcionando bern estar e felicidade a todos, mas sempre com responsabilidade.
A rela~ao de parceria atualmente existente entre a administra~ao publica
municipal e a Associa~ao Comercial deve ser mantida e fortalecida nas pr6ximas
gest6es, compromisso que desde ja assumo, vez que tal rela~ao tern trazido bons
resultados a Popula~ao de Fazenda Rio Grande.
Finalmente colocamo-nos a disposi~ao para novos encontros, sempre
buscando trazer solu~6es e realiza~6es para 0 NOSSO MUNICiPIO.
Pedimos ainda que esta carta seja lida aos espectadores no infcio do evento,
com a mesma transrnissao que as propostas dos demais candidatos.

ACINFAZ- Associa~ao Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande
Rua Cesar Carelli no 90, 2° andar- Bairro Pioneiros
Fazenda Rio Grande- PR
Cep 83.833-054

