MORTUGABA, HOJE É O SEU ANIVERSÁRIO!

54 ANOS DE HISTÓRIA!

Hoje, 30 de novembro, a Administração Governo de Mortugaba Trabalhando para Você, quer externar toda a
alegria por mais um ano de história da nossa querida Mortugaba, cumprimentando todos os cidadãos e cidadãs
que habitam essa acolhedora cidade. Acreditem, nossa cidade é o orgulho de todos nós mortugabenses.

Aproveitamos a oportunidade para informar a todos que devido a crise econômica que assola o nosso país, neste
ano de 2015 houve uma queda considerável dos valores de recursos para o Município e isso inviabilizou a
realização de uma festa do 54º aniversário de nossa querida Mortugaba. O desejo da administração municipal era
ter realizado uma festa como esta terra e o seu povo tanto merece, porém tivemos que agir de forma responsável,
respeitando a lei de responsabilidade pública e priorizando a execução de obras importantes, a exemplo da
reforma do hospital e várias obras de pavimentação e infraestrutura, que vão contribuir para a melhoria da
qualidade de vida do nosso povo e para tornar a nossa cidade cada vez mais bonita e organizada. Contudo,
entendemos que as comemorações do aniversário de uma cidade não devem se resumir à banda tocando na
praça, mas deve ir muito além disso, quando há tanto para festejar. Assim, nesta data tão importante queremos
festejar:

A vida de cada criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Vida que é presente de Deus para cada um;
Por essa gente guerreira que tem vontade de vencer, que não desiste da luta, não perde de vista a
esperança e acredita que não existem fronteiras ou limites para alcançarem seus objetivos. Isso é ser
mortugabense!;
O passado e o presente e a vida de todas as pessoas que ajudaram a construir nossa história até aqui;
Por cada cidadão que com seu trabalho, diariamente, cumpre a sua missão, buscando sempre novos
projetos, aceitando o desafio de fazer mais e melhor, colaborando assim na construção e
desenvolvimento da cidade;
A alegria, o entusiasmo, o encantamento, os dons artísticos, os sonhos e conquistas pessoais que tantos
puderam saborear neste ano de 2015, lembrando que as vitórias de cada filho de Mortugaba passam a
integrar a sua história;
Por tantas realizações significativas da administração municipal para a coletividade, que foram possíveis e
que tanto bem estão fazendo a todos que habitam cada canto do território mortugabense.

Temos um presente de enfrentamentos. São desafios de crescer, construir e desenvolver, para vivermos tempos
melhores e, sobretudo, para garantir um futuro promissor para as gerações futuras. Neste 30 de novembro,
desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nessa construção e crescimento diário, com valores
sólidos, que favoreçam semear ações e colher conquistas, pensando no presente e vislumbrando o futuro,
reforçando a idéia de que somos nós que fazemos o amanhã e que nossas ações e nossa perseverança devem
ser a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade melhor, rumo à cidade que cada um deseja.
Parabéns Mortugaba!

Parabéns povo mortugabense!
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