Aniversário de Livramento
(06.10.2018 - 97 anos de emancipação política)

Mensagem do prefeito:
Hoje, temos muito que comemorar, afinal nossa cidade está completando 97 anos
de emancipação política. Nos últimos anos, os habitantes de Livramento têm visto
e acompanhado a grande evolução de nossa cidade, desde projetos sociais na
educação, saúde, a projetos que mudaram e vão mudar, ainda mais, a vida de
nossos cidadãos.
Almejamos que as conquistas do município sejam em prol de todos,
demonstrando que cabe a cada um de nós fazermos o amanhã, na incessante
busca do caminho correto por um município mais digno, com os direitos cada vez
mais concretizados.
Parabéns a todos que cumprem o seu dever sempre fazendo o melhor para
aqueles que buscam novas ideias e aceitam os desafios. É com essa ideologia que
alcançaremos os objetivos, deslumbrando os sucessos vindouros. Felicitações à
população que constrói e colabora a cada dia para o desenvolvimento do nosso
belo município.
É necessário semear ações e colher conquistas, buscando, no presente, o futuro,
para que os avanços da comunidade sejam crescentes, demonstrando que somos
nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança seja a luz que ilumine
nossos caminhos rumo a uma Livramento mais justa e cidadã.
Parabéns a todos que, diariamente, cumprem sua missão, contribuindo assim com
o desenvolvimento do município, buscando novos objetivos e aceitando o desafio
de fazer mais e melhor, não perdendo de vista os anseios da comunidade.
É com orgulho de ser livramentense, de pertencer a esta cidade que deixo minha
mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que
seus filhos possam sonhar com um futuro melhor.
Tenham certeza que esse compromisso continua, estamos trabalhando em
benefício da coletividade e do desenvolvimento de Livramento, defendendo e
lutando pelos interesses da população, com a união e apoio de todos os
livramentenses, o resultado não poderá ser diferente.
Livramento é nossa terra, Livramento é nosso orgulho!
Que Nossa Senhora do Livramento continue abençoando nossa cidade e o povo
que nela habita. Feliz aniversário, minha querida cidade
Livramento de Nossa Senhora, 6 de outubro de 2018.
Ricardinho Ribeiro

Mensagem da vice-prefeita:
Hoje, 6 de outubro de 2018, nossa querida Livramento completa 97 anos de
emancipação política! Dia muito importante para todos nós! Dia de orgulho!
Orgulho desse povo trabalhador, guerreiro, honesto, do bem! Orgulho dessa
natureza exuberante! Orgulho de tudo que já realizamos!
Esse aniversário é comemorado graças a vocês, que acreditam e amam
Livramento, e nos ajudam a planejar uma cidade melhor!
É fato que o país inteiro está atravessando uma crise de enormes proporções.
Crise política, econômica, moral, ambiental!
Infelizmente, todos os dias assistimos e ouvimos notícias que fazem com que as
pessoas se tornem cada vez mais descrentes da política.
Mas devemos entender que a política só é eficiente com participação ativa da
população. A democracia é o único meio de transformar a vida das pessoas.
E juntos iremos moldando e construindo uma cidade com mais segurança, saúde,
justiça, educação, oportunidades de emprego e paz!
Amo essa cidade! É aqui que escolhi fincar minhas raízes, que escolhi criar os
meus filhos!
E com bastante garra, fé e união que vamos seguir lutando, priorizando o bem
coletivo e moldando um futuro promissor!
Feliz aniversário, Livramento!
(Joanina Sampaio)

