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PREFEITO DANIEL SUCUPIRA TOMA POSSE 
PARA O MANDATO 2021-2024 EM T. OTONI

“Que Deus ilumine os 
nossos passos, que ilu-
mine os nossos camin-

hos, e que eu possa 
enquanto prefeito, ao 

lado do nosso vice-pre-
feito Dr. Éder Detrez, e 
ao lado de cada um de 

vocês, vereadores e vere-
adoras, eleitos no mu-

nicípio de Teófi lo Otoni, 
que a gente possa geren-
ciar, mas é Deus que vai 
continuar governando a 
Prefeitura Municipal de 

Teófi lo Otoni”. 

- Daniel Sucupira

 O Prefeito Daniel Sucu-
pira, o vice-prefeito Éder De-
trez e os 19 vereadores eleitos 

em novembro de 2020 em Teó-
fi lo Otoni assinaram o termo de 
posse dos cargos conquistados 

na sexta, 01/01/2021, no Ex-
pominas. A solenidade, refer-
ente ao pleito 2021-2024, foi 

transmitida virtualmente ao pú-
blico a partir das 10 horas em 
virtude das medidas de segu-

rança exigidas pela pandemia 
do coronavírus. - Página 03

Prefeito Daniel Sucupira e sua esposa ao lado dos vereadores que compõe a nova diretoria da Câmara Municipal de Teófilo Otoni e d   o vice-prefeito Dr. Éder Detrez e esposa

Daniel Sucupira em oração ecumênica encerrando a solenidade 
de posse junto a esposa Graziele 

Prefeito reeleito Daniel Sucupira assinando o 
Termo de Posse para a Gestão 2021-2 024

VEJA ALGUMAS DAS REALIZAÇÕES E TRABALHOS PRESTADOS PELA 
PREFEITURA DE TEÓFILO OTONI NOS ÚLTIMOS 4 ANOS 
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São os votos de Ronan Jardim César, 
vice-prefeito de Ladainha-MG. 
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PREFEITO DANIEL SUCUPIRA TOMA POSSE 
PARA O MANDATO 2021-2024 EM TEÓFILO OTONI

 O prefeito Daniel Sucu-
pira, o vice-prefeito Éder Detrez 
e os 19 vereadores eleitos em no-
vembro de 2020 em Teófilo Oto-
ni assinaram o termo de posse 
dos cargos conquistados na sex-
ta, 01/01/2021, no Expominas. 
A solenidade, referente ao pleito 
2021-2024, foi transmitida vir-
tualmente ao público a partir das 
10 horas em virtude das medidas 
de segurança exigidas pela pan-
demia do coronavírus.
 Como parlamentar mais 

veterano na Câmara Municipal, 
Gilson Dentista conduziu os atos. 
Após cada vereador assinar o ter-
mo de posse, eles elegeram os 
membros da Mesa Diretora: Fábio 
Lemes (presidente), Gilson Den-
tista (vice-presidente) e Lidiomar 
Souza (secretário). Foi Lemes 
quem, após tomar posse e discur-
sar, convocou o vice-prefeito Dr. 
Éder Detrez Silva e o prefeito ree-
leito Daniel Batista Sucupira para 
também assinarem seus termos de 
posse. Nos pronunciamentos, am-

bos salientaram o desejo de gov-
ernar a cidade sob a aura da har-
monia nas relações políticas, além 
de destacarem o compromisso de 
fazer mais pelos munícipes. 
 Na oportunidade, o prefei-
to Sucupira anunciou sua equipe 
de governo, que também foi em-
possada. 

Campanha  

 Com a coligação Avançar 
Mais, Daniel Sucupira ao lado 
do vice-prefeito Eder Detrez,  fir-
mou o compromisso de cuidar 
da cidade de Teófilo Otoni e das 
pessoas. “Administrar Teófilo 
Otoni não é uma tarefa fácil, é 
para quem é comprometida com o 
povo”, destacou. Apesar da acirra-
da campanha eleitoral em 2020, o 
prefeito pensou e respirou 24 ho-
ras uma única coisa: a Prefeitura 
de Teófilo Otoni. Prova disso foi 
que, durante a pandemia da Cov-
id-19, Daniel Sucupira fez frente 
a uma força-tarefa para preparar o 
município frente ao vírus global.  
 Esses não foram os úni-
cos desafios de sua gestão. Logo 
após tomar posse em 2017, o mu-

nicípio enfrentou a febre amarela 
e pouco tempo depois, a morte do 
vice-prefeito José Roberto Correa. 

Quem é Daniel? 

 Obstinado, incansável e 
altivo: assim é Daniel Sucupira. 
Aos 38 anos, tornou-se o primei-
ro prefeito reeleito mais jovem 
da cidade.  Pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), ele teve 47,20% 
dos votos. Foram 31.747 votos no 
total. 
 Morador do Bairro Vila 
Esperança, Zona Sul de Teófilo 
Otoni, Daniel Sucupira, nasceu 
no seio dos movimentos sociais 
e lutou sempre em favor da vida, 
pela libertação do povo, pelo co-
operativismo e pela Economia 
Solidária.
 Como todo bom brasilei-
ro, atuou em diversas profissões. 
Foi ambulante, guarda-mirim, 
servente de pedreiro, mototax-
ista, carteiro e professor, sempre 
buscando o maior e melhor aper-
feiçoamento enquanto ser humano 
e como profissional. 
 Daniel Sucupira é grad-
uado em Gestão de Cooperati-

vas pela Universidade Federal de 
Viçosa, pós-graduado em Gestão 
Estratégica na Universidade 
DOCTUM e mestre em Gestão 
Integrada de Territórios pela UNI-
VALE e atuou na coordenação 
do setor produtivo na Associação 
Aprender Produzir Juntos  (APJ). 

Vida Política

 Trilhando o caminho da 
política, herança do pai Jerôni-
mo, o prefeito fez com que o so-
brenome Sucupira seja hoje uma 
marca da política local. Iniciado 
no Legislativo de 2013 a 2016, 
Daniel foi Secretário Municipal 
de Agropecuária e Abastecimento 
(2009-2012), candidatou-se a dep-
utado estadual. Ao todo, Daniel 
Sucupira disputou quatro eleições. 
Além da trajetória de vida políti-
ca, Daniel Sucupira é casado e pai 
de duas meninas, orgulha-se das 
boas relações construídas, a exem-
plo do Padre Giovani, da prefeita 
Maria José , dos deputados Jean 
Freire e Leonardo Monteiro, entre 
outros, o que,  na condição de pre-
feito, abriu-lhe portas junto aos 
governos federal e estadual.

Prefeito Daniel Sucupira ao lado dos 19 vereadores eleitos 

Prefeito Daniel Sucupira junto a nova administração da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Durante cerimônia novo presidente da Câmara Fábio Lemes cumprimenta o 
prefeito reeleito Daniel Sucupira
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Teófilo Otoni - Após 37 
anos da inauguração da se-
de do Executivo Municipal, 
a gestão do prefeito Daniel 
Sucupira assumiu o atendi-
mento a uma demanda das 
pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida: a 
acessibilidade. Iniciada em 
meados de 2019, a obra en-
contra-se em estágio avan-
çado com a instalação de 
um elevador. 

A intervenção inovado-
ra no prédio de dois andares 
envolve uma série de me-
lhorias e atende à Lei Fede-
ral Nº 10.098, de promoção 
da acessibilidade nos espa-
ços públicos, dentre outros 
locais.

As obras começaram 

Governo Municipal investe em acessibilidade no prédio da Prefeitura

pela construção do  do pré-
dio, onde também foi apli-
cado piso podotátil (para 
deficientes visuais), com 
extensão até o interior do 
edifício. Próximo a esse 
acesso, foi construído um 
banheiro adaptado e no esta-
cionamento em frente à Pre-
feitura a vaga está garantida 
a cadeirantes e idosos, por 
exemplo. Ainda na entrada 
principal, as intervenções 
se estendem aos demais 
usuários pela rampa e esca-
das, que agora contam com 
corrimãos e guarda-corpo. 
Tais melhorias também fo-
ram aplicadas na escadaria 
interna.

Já no primeiro piso, ou-
tro banheiro adaptado foi 

disponibilizado e o balcão 
de atendimento na Central 
de Tributos foi rebaixado. 
Também é possível perce-
ber intervenções na área de 
acesso ao prédio pela Rua 
Engenheiro Argolo, com 
reforma na calçada e vaga 
acessível para veículos. A 
instalação do elevador está 
prevista para ser finalizada 
em fevereiro de 2020. 

Em outros prédios liga-
dos ao Executivo, como o 
do CAIC e o das Secreta-
rias de Agropecuária e de 
Serviços Urbanos, há tam-
bém intervenções voltadas 
à acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou com di-
ficuldades locomotoras. Go-
verno Municipal investe em 
acessibilidade no prédio da 
Prefeitura.

Após 37 anos da inau-
guração da sede do Execu-
tivo Municipal, a gestão do 
prefeito Daniel Sucupira as-
sumiu o atendimento a uma 
demanda das pessoas com 
deficiência ou com mobili-
dade reduzida: a acessibili-
dade. Iniciada em meados 
de 2019, a obra encontra-se 
em estágio avançado com a 
instalação de um elevador. 

A intervenção inovado-
ra no prédio de dois andares 
envolve uma série de melho-

rias e atende à Lei Federal 
Nº 10.098, de promoção da 
acessibilidade nos espaços 
públicos, dentre outros lo-
cais.

As obras começaram 
pela construção do acesso 
aos cidadãos portadores de 
deficiência ou com mobili-
dade reduzida. A entrada é 
pela lateral do prédio, onde 
também foi aplicado piso 
podotátil (para deficientes 
visuais), com extensão até 
o interior do edifício. Próxi-
mo a esse acesso, foi cons-
truído um banheiro adapta-
do e no estacionamento em 
frente à Prefeitura a vaga es-
tá garantida a cadeirantes e 
idosos, por exemplo. Ainda 
na entrada principal, as in-
tervenções se estendem aos 
demais usuários pela rampa 
e escadas, que agora contam 
com corrimãos e guarda-
-corpo. Tais melhorias tam-
bém foram aplicadas na es-
cadaria interna.

Já no primeiro piso, ou-
tro banheiro adaptado foi 
disponibilizado e o balcão 
de atendimento na Central 
de Tributos foi rebaixado. 
Também é possível perce-
ber intervenções na área de 
acesso ao prédio pela Rua 
Engenheiro Argolo, com 

reforma na calçada e vaga 
acessível para veículos. A 
instalação do elevador está 
prevista para ser finalizada 
em fevereiro de 2020. 

Em outros prédios li-
gados ao Executivo, como 

o do CAIC e o das Secre-
tarias de Agropecuária e de 
Serviços Urbanos, há tam-
bém intervenções voltadas 
à acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou com difi-
culdades locomotoras.

Entrada lateral e em frente à Prefeitura a vaga está garan-
tida a cadeirantes e idosos

Acesso aos cidadãos portadores de deficiência ou com 
mobilidade reduzida

Construído um banheiro adaptado
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