
Nota 

Prezados, Conterrâneos de São Miguel do Gostoso. 

Venho através deste, me posicionar a respeito de uma 

situação jurídica, em que pese todo alvoroço em torno de minha 

candidatura à reeleição. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ainda quando exercia 

a função de presidente da Câmara Municipal  de São Miguel do 

Gostoso, tive meu nome envolvido em uma pequena falha 

formal junto ao Tribunal e Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte - TCE/RN, o qual, felizmente, foi definitivamente resolvida. 

É preciso conscientizar os cidadãos que nem todo 

julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte tem capacidade de gerar inelegibilidade, sendo 

exatamente o caso, posto que refere-se à falha formal onde se 

aplicou multa tão somente. Portanto, ressalto, que não há 

situação atual passível de me tornar  inelegível. 

Desse modo, entendo válido reforçar aos diversos eleitores 

que continuo entusiasmado, posto que percebemos no olhar e 

nos gestos do povo gostosense o alto índice de aprovação da 

nossa gestão, o que deixa clara a intenção na continuidade da 

nossa administração. Estamos fazendo um bom mandato e isto 

nos leva a disputar a reeleição. 

Recordo-me bem que, no pleito eleitoral de 2016; falavam 

que eu não teria chances ao me lançar candidato a Prefeito de 



São Miguel do Gostoso. Contrariando muitas pessoas, fui lá e 

venci a disputa. 

Posteriormente, falaram que, uma vez Prefeito, não teria 

condições de assumir o cargo e gerir a cidade. E, hoje, temos 

uma das mais eficientes e efetivas administrações que São Miguel 

do Gostoso já teve. Sendo referência para outros municípios. Por 

isso, reforço: Esse trabalho não pode parar! 

Falo a cada um dos meus eleitores e àqueles que ainda se 

encontram indecisos quanto ao seu voto, que os ataques virão 

de todos os lados, mas seguiremos firmes, para fazer do nosso 

Município uma potência em todas os setores. 

Independentemente do lado político eu trabalho para 

todos os moradores de São Miguel do Gostoso, sem qualquer 

favorecimento. 

É claro que, como em todo e qualquer local,  existem 

pessoas que não gostam da gente como administrador,  

formando a conhecida oposição, mas o fato é que resultado está 

aí para todos verem. 

Por fim, alerto que, no que se refere às conhecidas Fake 

News, já estamos tomando as providencias legais cabíveis. 

Tenho fé que Deus irá permitir mais quatro anos de 

mandato e, ao sair da Administração, olharei para tudo o que foi 

feito e me orgulharei junto ao meu povo de São Miguel do 

Gostoso!! 



JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 

PREFEITO ELEITO PELO POVO DE SÃO MIGUEL DO 

GOSTOSO!! 


