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esejo a todos os luzilandenses um ano novo de realizações e de novas conquistas.
Povo de LuzilÃ¢ndia
Chegou o momento de me despedir do â€œGoverno Novos Tempos. Grandes Conquistasâ€•. Termino esses quatro
de administraÃ§Ã£o agradecendo a oportunidade de Governar nossa querida LuzilÃ¢ndia. Deus sabe o quanto eu quis
e fiz o melhor dessa AdministraÃ§Ã£o para o povo luzilandense. Dentro do que pude e atÃ© do que nÃ£o podia fazer,
eu fiz e de cabeÃ§a erguida e com a consciÃªncia tranquila deixo a Prefeitura de LuzilÃ¢ndia, certa do meu dever
cumprido.
Em todo meu mandato, busquei demonstrar o compromisso com uma administraÃ§Ã£o sÃ©ria, respeitando os anseios
da populaÃ§Ã£o de LuzilÃ¢ndia. Entreguei obras, muitas delas, promessas de anos e que sÃ³ foram cumpridas no
nosso Governo, como a ponte do povoado MassapÃª; investimos na limpeza pÃºblica e estruturaÃ§Ã£o da cidade com
plantio de mudas de ipÃªs e canteiros, fazendo com que LuzilÃ¢ndia ficasse conhecida como uma cidade limpa e
bonita; fizemos a PraÃ§a da Igreja de Nossa Senhora da VitÃ³ria, hoje um ponto turÃ-stico bastante frequentado por
luzilandenses e visitantes; pagamos contas antigas de gestÃµes passadas (Pagamento de cerca de 9 milhÃµes de
INSS, trÃªs milhÃµes de precatÃ³rias, quinhentos e cinquenta mil de FGTS) e agora entregamos o Terminal
RodoviÃ¡rio dos IpÃªs, obra sonhada por toda populaÃ§Ã£o e que hÃ¡ anos se arrastava sem previsÃ£o de
conclusÃ£o. Porem, peÃ§o desculpas mais uma vez, por nÃ£o ter pago, como prometi, os salÃ¡rios dos funcionÃ¡rios,
esse seria o meu ultimo ato Administrativo, mas uma liminar bloqueou as contas da Prefeitura e tirou de mim essa
satisfaÃ§Ã£o.
Trabalhei atÃ© o ultimo dia do meu mandato na busca de cumprir as promessas que fiz durante o meu Governo.
PorÃ©m mesmo sabendo que fiz o melhor que pude, tambÃ©m devemos admitir que ainda falta muito por fazer e
desejo que o novo Governo que se aproxima faÃ§a o melhor por LuzilÃ¢ndia, como procuramos fazer.
Fizemos um governo transparente e por Ãºltimo tambÃ©m realizamos uma transiÃ§Ã£o transparente e responsÃ¡vel,
tudo dentro da legalidade, entregamos todas as secretarias bem estruturadas sem nenhum tipo de apropriaÃ§Ã£o
irregular do patrimÃ´nio pÃºblico. O meu sucessor, o novo prefeito eleito por vocÃªs, receberÃ¡ o municÃ-pio com todas
as condiÃ§Ãµes para iniciar seu governo.
Por ultimo gostaria de agradecer. Este governo nÃ£o foi feito apenas por mim, por isso fica minha gratidÃ£o, a equipe
de secretariados, funcionÃ¡rios pÃºblicos e colaboradores pela dedicaÃ§Ã£o aos bons serviÃ§os prestados Ã
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.
Ao povo, fica a certeza de que continuarei na luta ao lado daqueles que nÃ£o se perderÃ£o na esperanÃ§a.
Desejo a todos os luzilandenses um ano novo de realizaÃ§Ãµes e de novas conquistas. Prefeita Ema Flora Barboza
DE Souza
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