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Mensagem do
Prefeito 

iLDoMAr 
CArNeiro 

ferNANDeS
e da ViCe-PrefeitA

SiMoNe

Feliz Natal, Feliz e 
Abençoado Ano Novo

Q
uero parabenizar ao prefeito Dalmy e vice – pre-
feita Adriele e Desejá-los muitas conquistas, 
sucesso, força para trabalhar em favor da nossa 
população e que Deus os ilumine neste novo plei-

to que se inicia em 2017. O Poder Executivo de Alcinópolis e 
os Alcinopolenses seguirão em boas mãos.

O nosso compromisso com os alcinopolenses continuam 
de pé. Vamos continuar trabalhando até o último dia do nosso 
mandato, pois o trabalho dignifica o homem e foi trabalhando 
a serviço do bem comum que o povo dessa terra nos conheceu 
desde os primeiros dias em que aqui chegamos há décadas, 
e adotamos Alcinópolis para viver, investir e gerar emprego e 
renda para a nossa gente.

À nova equipe que assumirá o governo a partir de 01 de 
janeiro de 2017, estaremos à disposição para fazer uma transição 
transparente e com muita serenidade. Para nós o que importa é 
que a nossa querida Alcinópolis continue trilhando os caminhos 
do desenvolvimento, o que vai por consequência melhorar de 
forma significativa a qualidade de vida do nosso povo.

Parabenizo também aos vereadores eleitos, que continuem 
a honrar o Poder Legislativo com muito trabalho, dedicação. 
Que não poupem esforços para continuar fazendo da Câmara 
Municipal, uma das mais atuantes deste Estado, de modo a 
fazer ainda mais benefícios para nossa população.

Chegando ao fim do meu mandato quero agradecer a Deus 
por ter nos iluminado por mais estes quatro anos, por nos ter 
guiado pelo caminho do bem, do sucesso, das conquistas, das 
vitórias, por nos confortar em momentos difíceis e nos incen-
tivar a fazer sempre o melhor pelo povo de nosso município.

Agradecer à minha família que sempre esteve ao meu lado 
em todos os momentos, me ajudando, aconselhando e dando 
a atenção que necessito.

Dizer que não foi fácil para um agricultor, sem experiência 
administrativa, nem política, chegar a uma prefeitura e ter 
sucesso, fazendo uma boa administração, posso dizer que o 
segredo é a boa vontade, coragem para trabalhar e humildade, 
além de uma equipe que sempre se empenhou e nunca mediu 
esforços em fazer o melhor.

Agradecer ao minha vice-prefeita Simone, agradecer de 
forma especial aos vereadores por aprovar leis e projetos em 
prol do povo, além de parabenizá-los pelo trabalho, com-
petência e responsabilidade com que conduziram a Câmara 
Legislativa neste mandato que se encerra, defendendo sempre 
as pessoas deste município.

Agradecer aos secretários municipais e aos funcionários 
pela luta incansável em prol do progresso do município, que 
cumpriu muito bem o seu trabalho.

Enfim, agradecer a todas as pessoas que participaram da 
administração: “Desenvolvimento para todos”. Ao povo da 
Vila Novo Belo Horizonte e outras comunidadesque sempre 
nos apoiou, teve paciência em momentos difíceis a abraçou 
de forma intensa, tudo que lhe foi de benefício.

Agradecer de maneira especial aos servidores públicos de 
carreira, que durante três mandatos, muito me ajudou com 
sua experiência, conhecimento e força para trabalhar pelo o 
povo, sendo eles a peça importantíssima das conquistas e das 
vitórias de nosso município!

Finalmente, desejo um feliz Ano Novo para todos com muita 
chuva, com grande safra, saúde, prosperidade, que DEUS nos 
abençoe neste ano que se inicia! MUITO OBRIGADO TODO O 
POVO DE ALCINÓPOLIS!!!”.

Meu abraço fraterno a todos, e que Deus nos abençoe e 
nos proteja agora e sempre.

“
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