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ATA DA SESSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DOS 

MEMBROS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI MIRIM BIÊNIO 2013/2014 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Cinoê Duzo, Vereador mais 

votado no pleito de 07 de outubro de 2012; Secretariada pelo Sr. 

Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio,  Secretário “ad hoc”. 

 

 

No primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e treze 

realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo Róttoli", da 

Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo Vereador Cinoê 

Duzo, Vereador mais votado no pleito de 07 de outubro de 2012; 

secretariada pelo Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio “ad hoc”, a 

Sessão Especial de Eleição dos Membros da Mesa da Câmara 

Municipal de Mogi Mirim para o Biênio 2013/2014, na forma do 

estabelecido no § 3º, do Artigo 19, da Lei Orgânica do Município – 

LOM de Mogi Mirim. Às 19h30, o Presidente de Honra designou o 

Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio para que atuasse como 

Secretário “ad hoc”, solicitando, de imediato, que ele procedesse a 

chamada nominal dos Srs. Vereadores, nos termos do disposto no 

Artigo 109, da Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno 

vigente). Feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 

Secretário “ad hoc”, o Presidente constatou haver número legal 

para o início dos trabalhos e, sob a proteção de Deus, declarou 

aberta a Sessão Especial de Eleição dos Membros da Mesa para o 

biênio 2013/2014. Conforme o Artigo 106, da Resolução nº 276, de 

2010, eis que se encontravam presentes os Srs. Vereadores: Ary 

Augusto Reis de Macedo (01), Benedito José do Couto (02), 

Professor Cinoê Duzo (03), Daniel Gasparini dos Santos (04), 

Dayane Amaro Costa (05), João Antonio Pires Gonçalves (06), 

Jorge Setoguchi (07), Laércio Rocha Pires (08), Leonardo David 

Zaniboni (09), Luís Roberto Tavares (10), Luiz Antônio Guarnieri 

(11), Luzia Cristina Côrtes Nogueira (12), Manoel Eduardo Pereira 

da Cruz Palomino (13), Marcos Bento Alves de Godoy (14), Maria 

Helena Scudeler de Barros (15), Osvaldo Aparecido Quaglio (16) e 
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Waldemar Marcurio Filho (17), conforme, aliás, se vê das 

respectivas assinaturas apostas à Folha de Presença - Registro de 

Comparecimentos e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da 

Câmara, anexa ao final da presente Ata, o Presidente deu por 

iniciados os trabalhos da presente Sessão Especial. Posto isto, 

conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada 

Resolução, convidou a Vereadora Dayane Amaro Costa para que 

procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cumprida dita 

providência, o Presidente anunciou o processo de escolha dos 

membros da Mesa da Câmara – Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º 

Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário pelo Processo de 

Votação Aberta e Nominal, para cada cargo, separadamente, 

conforme preceitua o Artigo 19, § 3º, da Lei Orgânica Municipal. 

Desta forma, solicitou aos candidatos para o cargo de Presidente da 

Câmara que se habilitassem. O Vereador Benedito José do Couto 

colocou seu nome à apreciação, bem como o Vereador Cinoê Duzo, 

o Presidente de Honra. Como mais nenhum Vereador se habilitasse, 

o processo de votação se iniciou, quando, então, o Presidente da 

Sessão anunciou os Srs. Vereadores, um a um, para que fossem ao 

microfone da tribuna e declarassem seu voto. Tendo votado o 

último Vereador, o Secretário “ad hoc” proclamou a escolha do 

Vereador Bendito José do Couto pelos seguintes Vereadores: Ary 

Augusto Reis de Macedo, Benedito José do Couto, Daniel 

Gasparini dos Santos, Dayane Amaro Costa, João Antonio Pires 

Gonçalves, Laércio Rocha Pires, Leonardo David Zaniboni, Luís 

Roberto Tavares e Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; os 

Vereadores Cinoê Duzo, Jorge Setoguchi, Luiz Antônio Guarnieri, 

Luzia Cristina Côrtes Nogueira, Marcos Bento Alves de Godoy, 

Maria Helena Scudeler de Barros, Osvaldo Aparecido Quaglio e 

Waldemar Marcurio Filho votaram no Vereador Cinoê Duzo; 

(Vereador Benedito José do Couto recebeu nove (09) votos contra 

oito (08) votos para o Vereador Cinoê Duzo). Logo, o vencedor 

para ocupar o cargo de PRESIDENTE DA CÂMARA foi o 

Vereador Benedito José do Couto. Dando prosseguimento ao 

processo de votação para composição dos membros da Mesa da 

Câmara, o Presidente de Honra solicitou que os Vereadores 

interessados se manifestassem e colocassem seus nomes à 

apreciação do Plenário, para o cargo de 1º Vice-Presidente. O 

Vereador João Antonio Pires Gonçalves foi à tribuna e manifestou 
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seu desejo de concorrer ao cargo apontado. Da mesma forma, o 

Vereador Jorge Setoguchi submeteu seu nome à apreciação dos 

pares. Deu-se início ao processo de votação aberta. Finda a 

votação, o Secretário “ad hoc” proclamou que os Vereadores Ary 

Augusto Reis de Macedo, Benedito José do Couto, Daniel 

Gasparini dos Santos, Dayane Amaro Costa, João Antonio Pires 

Gonçalves, Laércio Rocha Pires, Leonardo David Zaniboni, Luís 

Roberto Tavares, Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino 

haviam votado no Vereador João Antônio Pires Gonçalves. Os 

Vereadores Cinoê Duzo, Jorge Setoguchi, Luiz Antônio Guarnieri, 

Luzia Cristina Côrtes Nogueira, Marcos Bento Alves de Godoy, 

Maria Helena Scudeler de Barros, Osvaldo Aparecido Quaglio e 

Waldemar Marcurio Filho votaram no Vereador Jorge Setoguchi; 

(Vereador João Antonio Pires Gonçalves recebeu nove (09) votos 

contra oito (08) votos para o Vereador Jorge Setoguchi). Portanto, 

o vencedor para ocupar o cargo de 1º VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA foi o Vereador João Antonio Pires Gonçalves. Dando 

prosseguimento, o Presidente de Honra solicitou que os Vereadores 

interessados se manifestassem e colocassem seus nomes à 

apreciação do Plenário, para o cargo de 2º Vice-Presidente. O 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino manifestou 

seu desejo de concorrer à 2ª Vice-Presidência. A Vereadora Luzia 

Cristina Cortês Nogueira também submeteu seu nome para o cargo 

de 2º Vice-Presidente da Câmara. Iniciou-se o mesmo processo de 

votação. Ao seu término, o Secretário “ad hoc” proclamou que os 

Vereadores Ary Augusto Reis de Macedo, Benedito José do Couto, 

Daniel Gasparini dos Santos, Dayane Amaro Costa, João Antonio 

Pires Gonçalves, Laércio Rocha Pires, Leonardo David Zaniboni, 

Luís Roberto Tavares, Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino 

haviam votado no Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino. Os Vereadores Cinoê Duzo, Jorge Setoguchi, Luiz 

Antônio Guarnieri, Luzia Cristina Côrtes Nogueira, Marcos Bento 

Alves de Godoy, Maria Helena Scudeler de Barros, Osvaldo 

Aparecido Quaglio e Waldemar Marcurio Filho votaram no 

Vereador Jorge Setoguchi; (Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino recebeu nove (09) votos contra oito (08) votos para 

a Vereadora Luzia Cristina Cortês Nogueira). Declarado o 

vencedor, para ocupar o cargo de 2º VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA, o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 
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Palomino. Na sequência, o Presidente da Sessão pediu que os 

interessados em concorrer ao cargo de 1º Secretário se 

pronunciassem, para que foi à tribuna o Vereador Luiz Roberto 

Tavares, que declarou seu interesse para ocupar o cargo em tela. 

Desta mesma forma, fez o Vereador Luiz Antônio Guarnieri. Feita 

a votação nos moldes anteriores, o Secretário “ad hoc” proclamou 

que haviam votado no Vereador Luís Roberto Tavares os Edis: Ary 

Augusto Reis de Macedo, Benedito José do Couto, Daniel 

Gasparini dos Santos, Dayane Amaro Costa, João Antonio Pires 

Gonçalves, Laércio Rocha Pires, Leonardo David Zaniboni, Luís 

Roberto Tavares e Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; e 

que os Vereadores Cinoê Duzo, Jorge Setoguchi, Luiz Antônio 

Guarnieri, Luzia Cristina Côrtes Nogueira, Marcos Bento Alves de 

Godoy, Maria Helena Scudeler de Barros, Osvaldo Aparecido 

Quaglio e Waldemar Marcurio Filho haviam escolhido a Vereadora 

Luzia Cristina Cortês Nogueira; (eleito o primeiro candidato com 

nove (09) votos contra oito (08) votos recebidos pela candidata). 

Logo, o vencedor para ocupar o cargo de 1º SECRETÁRIO DA 

CÂMARA foi o Vereador Luís Roberto Tavares. Ato contínuo, o 

Presidente pediu que os interessados ao cargo de 2º Secretário se 

declarassem. A Vereadora Dayane Amaro Costa declarou seu 

interesse para ocupar o cargo, bem como o Vereador Marcos Bento 

Alves de Godoy. Concluída a votação, o Secretário “ad hoc” 

proclamou que haviam votado na Vereadora Dayane Amaro Costa 

os Edis: Ary Augusto Reis de Macedo, Benedito José do Couto, 

Daniel Gasparini dos Santos, Dayane Amaro Costa, João Antonio 

Pires Gonçalves, Laércio Rocha Pires, Leonardo David Zaniboni, 

Luís Roberto Tavares e Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. 

Já os Vereadores Cinoê Duzo, Jorge Setoguchi, Luiz Antônio 

Guarnieri, Luzia Cristina Côrtes Nogueira, Marcos Bento Alves de 

Godoy, Maria Helena Scudeler de Barros, Osvaldo Aparecido 

Quaglio e Waldemar Marcurio Filho optaram pelo Vereador 

Marcos Bento Alves de Godoy; (eleita a Vereadora Dayane Amaro 

Costa com nove (09) votos contra oito (08) votos recebidos pelo 

candidato Marcos Bento Alves de Godoy). Logo, a vencedora para 

ocupar o cargo de 2º SECRETÁRIA DA CÂMARA foi a 

Vereadora Dayane Amaro Costa. O Presidente de Honra Vereador 

Cinoê Duzo, Edil mais votado no último pleito, proclamou o 

resultado da votação dos Vereadores para a composição da Mesa da 
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Câmara Municipal de Mogi Mirim, para o biênio 2013/2014, como 

segue: PRESIDENTE: VEREADOR BENEDITO JOSÉ DO 

COUTO; 1º VICE-PRESIDENTE: VEREADOR JOÃO 

ANTONIO PIRES GONÇALVES; 2º VICE-PRESIDENTE: 

VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ 

PALOMINO; 1º SECRETÁRIO: VEREADOR LUÍS ROBERTO 

TAVARES; 2ª SECRETÁRIA: VEREADORA DAYANE 

AMARO COSTA; tudo conforme preceitua o Artigo 15 e 

parágrafos, do Regimento Interno vigente, bem como os Artigos 

19, § 3º, e 21, caput, da Lei Orgânica Municipal. O Presidente da 

Sessão, Vereador Cinoê Duzo, convidou o Presidente eleito, 

Vereador Benedito José do Couto, para tomar posse e lugar, 

declarando-o empossado no cargo de Presidente da Câmara 

Municipal, para o biênio 2013/2014. O Vereador Cinoê Duzo 

ocupou seu lugar em Plenário e o Presidente da Câmara, recém-

eleito e empossado, à frente da Mesa Diretiva, convidou o 1º e o 2º 

Vice-Presidentes, bem como o 1º e o 2º Secretários para que 

tomassem assento ao seu lado, e deu–lhes a posse de seus 

respectivos cargos, após o que houve efusiva salva de palmas por 

parte dos presentes ao Edifício do Paço Municipal, sede do 

Legislativo Mogimiriano. A seguir, o Vereador Benedito José do 

Couto, proferindo suas primeiras palavras como Presidente da 

Câmara, cumprimentou todos os presentes, agradeceu a Deus pela 

vitória e aos cidadãos que ainda permaneciam na Casa, 

prestigiando os trabalhos. Agradeceu, igualmente, aos amigos e 

colegas que o tinham apoiado e depositado confiança em seu nome 

para a Presidência da Câmara de Mogi Mirim, para o próximo 

biênio, salientando ainda, que seria responsável e que trabalharia 

com ética, pensando sempre no bem estar do Município e de seus 

munícipes. “Para isso viemos a esta Casa de Leis, ou seja, para 

servir à cidade e seus munícipes e não para sermos servidos”, 

frisou, concluindo seu discurso o Vereador Benedito José do 

Couto, novel Presidente da Câmara de Mogi Mirim. Posto isto, o 

Presidente facultou o uso da palavra. Em primeiro lugar, dirigiu-se 

à tribuna o Vereador Dr. Ary Augusto Reis de Macedo, que 

imediatamente cumprimentou o Presidente pela assunção ao cargo, 

bem como cumprimentou os demais membros da Mesa pela 

eleição. “Espero que dirijam as sessões com moralidade e lealdade, 

para que a cidade consiga ganhar”, disse, finalizando sua breve 
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participação. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Daniel 

Gasparini dos Santos, que parabenizou os novos componentes da 

Mesa Diretiva e lhes desejou sorte para o próximo biênio. A 

próxima oradora a fazer uso da palavra foi a Vereadora Dayane 

Amaro Costa, que agradeceu os votos recebidos e também 

parabenizou os demais eleitos na composição da Mesa da Câmara, 

para o biênio 2013/2014. “Tenho plena consciência da minha 

responsabilidade a partir de agora e digo que trabalharemos de 

forma honesta e séria pela nossa cidade”, concluiu o seu discurso a 

Vereadora do PDT. Também se dirigiu à tribuna o Vereador Jorge 

Setoguchi, que parabenizou os Vereadores membros da nova Mesa 

Diretiva, desejando que todos os Vereadores, unidos, executassem 

um bom trabalho em prol do Município de Mogi Mirim. Ato 

contínuo, fez uso da palavra o Vereador Leonardo David Zaniboni, 

que desde logo, parabenizou a novel Mesa Diretiva da Câmara, 

solicitando, igualmente, que honrassem os votos recebidos pela 

maioria da Casa, mostrando, no decorrer do biênio, um trabalho 

honesto, sério e justo. Na sequência, usou da palavra o Vereador 

Luís Roberto Tavares, que de início, parabenizou o Vereador 

Benedito José do Couto, pela assunção ao cargo de Presidente da 

Câmara, colocando-se à disposição para ajudá-lo no que fosse 

necessário. “Parabéns pela conquista e quero afirmar que este cargo 

é transformador, ele transforma pessoas”, frisou o Vereador do 

PSDB, ex-presidente da Câmara. Dirigindo-se ao Vereador João 

Antônio Pires Gonçalves, parabenizou-o também pela vitória, 

dizendo que estava contente por vê-lo, finalmente, ocupar um cargo 

na Mesa, já que era Vereador desde há muito e deveria lutar para 

conquistar o conhecimento político. O Vereador Luís Roberto 

Tavares parabenizou os demais componentes da Mesa e disse que 

com frequência um presidente de câmara passava por momentos 

difíceis. “Há momentos que o Presidente se perde aqui dentro da 

Câmara, estamos sem diretor e eu sofri por não ter alguém que me 

pudesse orientar, por isso digo que podem contar comigo para 

ajudá-los”, destacou o Edil. Prosseguiu, agradecendo a todos que 

haviam depositado votos em sua pessoa. “Aos que não votaram em 

mim, digo que compreendo, pois sei que nada é pessoal, mas é a 

velha questão do grupo, ou seja, os oito Vereadores de oposição, 

denominado G8, e dos nove Vereadores da situação, denominado 

G9”, concluiu sua fala o Vereador Luís Roberto Tavares. A seguir, 
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fez uso da palavra o Vereador Luiz Antonio Guarnieri, que de 

imediato, parabenizou o novel Presidente da Câmara, bem como o 

restante da Mesa, desejando a todos um trabalho profícuo, visando 

o bem comum e o da cidade. “Para isso fomos eleitos e para isso 

trabalharemos”, destacou. Por fim, cumprimentou, novamente, a 

todos, desejando um bom biênio de trabalho. A próxima oradora foi 

a Vereadora Luzia Cristina Cortês Nogueira, que parabenizou a 

Mesa eleita e empossada, esperando que os trabalhos na Casa 

acontecessem regidos pela ética e pela preocupação com a cidade. 

Prosseguiu, afirmando que em comparação com outras cidades ao 

redor, Mogi Mirim tinha deixado de crescer e que, esperava toda a 

Casa Legislativa trabalhasse numa mesma meta, ou seja, a volta do 

crescimento de Mogi Mirim. “Devemos todos trabalhar para que 

Mogi Mirim volte a crescer, pois ela decresceu, e precisamos ter 

seriedade em nosso ofício, portanto, eu gostaria de solicitar que a 

população acompanhe os trabalhos desta Câmara e que esteja 

presente nesta Casa de Leis, guiando cada Vereador que elegeu, em 

suas votações, em detrimento da cidade, pois se o povo cresce, a 

cidade também cresce”, concluiu sua participação a Vereadora 

Luzia Cristina Cortês Nogueira. Ato contínuo, fez uso da palavra o 

Vereador Marcos Bento Alves de Godoy, cumprimentando o 

Presidente da Câmara, Vereador Benedito José do Couto, bem 

como os demais membros da Mesa Diretiva, desejando um bom 

mandato e lembrando, igualmente, que o Presidente era o líder da 

Câmara e que, por isso, necessitava ter conduta igualitária com 

todos os Vereadores. “Mas sabemos que Vossa Excelência, 

Vereador Benedito José do Couto, fará um mandato de excelência”, 

finalizou sua participação o Vereador Marcos Bento Alves de 

Godoy. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Osvaldo 

Aparecido Quaglio, que cumprimentou e parabenizou todos os 

eleitos na composição da nova Mesa Diretiva da Câmara 

Municipal, desejando-lhes sorte e felicidade. O Vereador disse ter 

certeza de que a Câmara estaria em boas mãos, tanto quanto 

também estaria caso o Vereador Cinoê Duzo tivesse sido o eleito. 

Rebatendo a fala do Vereador Luís Roberto Tavares, o Vereador 

Osvaldo Quaglio salientou que ocupar a Presidência da Casa não 

era algo tão complicado e afirmou que o Vereador Benedito José do 

Couto tinha a capacidade e a tranquilidade necessárias para fazer 

uma grande gestão. “Discordo do Vereador Luís Roberto Tavares, 
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porque talvez ele, pessoalmente, tenha tido algum contratempo em 

sua gestão”, frisou. O Edil do PSDB também parabenizou o 

Vereador Cinoê Duzo, pela brilhante condução dos trabalhos da 

Sessão Solene de Posse e da Sessão Especial de Eleição da Mesa. 

“Os dezessete Vereadores estão aqui para colaborar e, a partir de 

agora, o Vereador Benedito José do Couto representa e é 

responsável pela Edilidade como um todo, fará esta Casa ser bem 

representada no cenário regional e estadual e eu tenho certeza 

disso”, concluiu sua participação o Vereador Osvaldo Aparecido 

Quaglio. O último Vereador a discursar foi o Vereador Waldemar 

Marcurio Filho, que desde logo, parabenizou os companheiros 

membros da Mesa Diretiva da Câmara, para o biênio 2013/2014. 

Prosseguindo, rebateu a fala do Vereador Luís Roberto Tavares, 

dizendo que não existia um grupo fechado de oposição, como 

insinuara o Vereador do PSDB. “O Vereador Luís Roberto 

comentou a questão do G9 e G8, colocando-os como dois grupos 

antagônicos, existentes dentro desta Casa, mas creio tenha sido 

uma brincadeira, porque não se tratam de grupos, mas houve, sim, 

uma disposição de se reunir, para esta votação, ao redor daquele 

para o qual tínhamos maior simpatia, pois temos simpatia com 

todos, mas há definições a serem tomadas”, explicou o Vereador do 

PT. Prosseguiu, afirmando que os Vereadores não estavam na Casa 

para serem simplesmente oposição, ou situação, mas para servir à 

comunidade.  “Não somos oposição ferrenha, pois estamos aqui 

para prestar o serviço em prol da comunidade e creio os demais 

colegas também, ou seja, para analisar corretamente os projetos 

apresentados”, salientou o Vereador Waldemar Marcurio Filho. 

“Não há oposição quando existe benefício para a comunidade e nós 

vamos exercer o direito e a obrigação de fiscalizar os atos do Poder 

Executivo e ainda, qualquer projeto que gere benefício à população 

mogimiriana terá meu apoio e o apoio dos colegas também”, frisou 

o Edil petista. Desejando um feliz ano de 2013 para todos, 

despediu-se, concluindo sua fala. Finda a participação dos 

Vereadores à tribuna, o Senhor Presidente finalizou, proferindo 

suas considerações finais, tranquilizando todos de que o Município 

e a Câmara seriam por ele bem representados, mas sempre em 

comunhão com a Mesa Diretiva da Câmara e com a participação de 

todos os Vereadores, porque pretendia fazer uma gestão 

democrática, chamando todos para conversar. “Farei uma gestão 
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transparente, em todos os sentidos, tanto em relação aos trabalhos 

internos, quanto na questão política, e peço tranquilidade, pois não 

será uma presidência centralizadora, já que sempre se decide 

melhor em grupo”, disse o novel Presidente. Prosseguiu, pedindo a 

colaboração de todos e afirmou que o fato de alguém ser presidente 

de câmara, ou prefeito, não o fazia melhor do que ninguém, pois 

estas pessoas estavam para servir o povo. “Eu estou para servir, por 

isso contem comigo e, independentemente, se votaram em mim, ou 

não, todos terão tratamento igualitário, pois isso é que é a 

democracia”, concluiu sua fala o Presidente, Vereador Benedito 

José do Couto, do PV. Findos os trabalhos e nada mais havendo a 

ser tratado, o Presidente da Câmara, Vereador Benedito José do 

Couto, agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, 

encerrou os trabalhos da presente Sessão às 20h40, do que, para 

constar, determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após 

achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente 

assinada. 

CMM 

 

  

Dada como lida em Sessão de hoje. 

 

Sala das Sessões “Vereador Santo Róttoli”, em 1º de janeiro de 

2013. 

 

 

 

  

 

  O PRESIDENTE. 

 

 

 

  

O PRIMEIRO SECRETÁRIO.  


