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Senhoras e Senhores, aqui presentes, excelentíssimos e eminentes vereadores do Município de 

São José do Divino. 

A Câmara Municipal de São José do Divino, com o mais profundo prospecto e aguerrida no 

sentimento nobre de reconhecimento, traz à baila nessa noite, homens e mulheres que não 

obstante às suas visões, ideologias ou sentimentos, entraram no rol de ilustres cidadãos e cidadãs 

SaoJoseenses, posto que no mais estreito sentido da palavra e em clímax de significação, um dia, 

receberam os votos de pessoas, que as escolhendo, o fizeram ser representadas. 

 

Etimologicamente, Vereador vem do verbo latim verear, que significa "zelar pelo sossego e bem-

estar dos munícipes", "sentinela ou guardião da comunidade" também significa "membro da 

Câmara Municipal que legisla". O Vereador, também conhecido como Edil, representa o povo, 

exercendo, portanto, o poder legislativo no âmbito do município. 

E, é justamente, essa a atribuição de representar o povo, a que se destina o exercício da vereança, 

derivando delas as demais como legislar, fiscalizar, etc. Representar a sociedade é “o buscar no 

seio da sociedade as preocupações coletivas trazendo para o debate na Câmara questões 

relacionadas à segurança pública, saneamento, limpeza, educação, saúde, agricultura, meio 

ambiente, entre outros temas de interesse comum”. 

 

Temos a convicção de que foram muitas dificuldades a que passaram e passam cada um dos ex-

vereadores e atuais vereadores aqui presentes, nessas 06 (seis) legislaturas, portanto 24 (vinte e 

quatro) anos que perduraram desse primeiro de Janeiro de 1993. 

Àquela época, não obstante à falta de recursos materiais e subsidiários à atividade parlamentar, 

todos de forma literal, empreenderam sua marca e participação nos rumos do Município de São 

José do Divino. Cada proposição, debate, aparte e demais atos, praticados pelos 28 (vinte e oito) 

vereadores desse Município que tomaram posse e assumiram suas funções até a presente 

legislatura, marcaram e foram fundamentais para o nosso Município. 

 

Não há como mensurar o grau maior ou menor de importância de cada proposição, que passou 

pelo plenário dessa Casa nesses 24 anos. Todas tem o mesmo peso, mesma importância, pois de 

forma individual, trazem em seu bojo, a representatividade e o desejo de mudar a realidade de 

forma a atender os anseios da sociedade SaoJoseense. 

É fato que muitas dessas proposições, não tiveram seu atendimento por parte dos destinatários, 

contudo, de forma nenhuma tiram a virtude de quem às pleiteou, pois, ao fazer, o fizeram no mais 

intimo sentido da vontade de quem os argüiu. 

 

Senhoras e Senhores, aqui presentes, o que a Câmara Municipal de São José do Divino, está 

fazendo no dia de hoje, é trazer à Memoria, todos esses personagens importantes para a história 

política de nosso Município. E porque trazermos à memória? A psicologia nos diz que nossa vida 

centra-se e baseia-se na memória, todos nossos sentimentos, emoções, vivências e lembranças 

são os alicerces de nosso dia-a-dia, portanto, trazer à memória, pessoas importantes para o Nosso 

Município, acreditamos ser um ato de valor, principalmente pelo fato de que assim fazendo, 

estaremos contribuindo para perpetuar essa e outras histórias para as gerações futuras. 


