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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 

DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, ESTADO DE SÃO PAULO, E 

DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-

PREFEITA ELEITOS NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO DE 

2020. 

 

Presidida pela Vereadora Sônia Regina Rodrigues; secretariada 

“ad hoc” pela Vereadora Joelma Franco da Cunha. 

    

  Às dezesseis horas do primeiro dia do mês de janeiro do ano 

dois mil e vinte e um, sexta-feira, realizou-se, na Sala das Sessões 

Vereador Santo Róttoli, da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

presidida pela senhora Sônia Regina Rodrigues, a Vereadora mais 

votada no pleito de 15 de novembro de 2020, por determinação do 

Artigo 5º da Resolução nº 276, de 9 de novembro de 2010 (Regimento 

Interno vigente), combinado com os Artigos 19 e 65 da Lei Orgânica 

do Município, a Sessão Solene de Instalação da Décima Oitava (18ª) 

Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Estado de São 

Paulo, e Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita, eleitos no 

último pleito eleitoral, conforme Edital de Convocação nº 1 (um), de 

Sessão Solene, datado de 04 de dezembro de 2020. Às dezesseis horas, 

o Mestre de Cerimônias, especialmente convidado pela Presidência, 

jornalista Nelson Victal do Prado, dirigiu-se à tribuna da Casa e 

chamou, nominalmente, um a um, os Vereadores eleitos, para que 

tomassem assento em plenário, na seguinte ordem: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR (01), ALEXANDRE CINTRA (02), CINOÊ 

DUZO (03), DIRCEU DA SILVA PAULINO (04), GERALDO 

VICENTE BERTANHA (05), JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI (06), JOELMA FRANCO DA CUNHA (07), LÚCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO (08), LUÍS ROBERTO TAVARES 

(09), LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA (10), MARA 

CRISTINA CHOQUETTA (11), MÁRCIO EVANDRO RIBEIRO 

(12), MARCOS ANTÔNIO FRANCO (13), MARCOS PAULO 

CEGATTI (14), ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES (15) e 

TIAGO CÉSAR COSTA (16). Em seguida, para ocupar o mais alto 

posto da mesa principal, chamou a vereadora mais votada nas últimas 
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eleições e na história da cidade de Mogi Mirim, SONIA REGINA 

RODRIGUES (17), que foi convidada pelo Mestre de Cerimônias a 

assumir à direção dos trabalhos, de acordo com o Artigo 5º, da 

Resolução 276, de 9 de novembro de 2010 (Regimento Interno 

vigente). Ato contínuo, o cerimonial convidou o Prefeito eleito, 

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, e a Vice-Prefeita eleita, MARIA 

ALICE FERNANDES MOSTARDINHA, para que tomassem assento 

nos lugares a eles reservados, em plenário. A presença de munícipes e 

convidados foi restrita, em razão do protocolo de contenção à 

propagação do COVID-19. A seguir, a senhora Presidente de Honra, 

vereadora mais votada, Sônia Regina Rodrigues, sob a proteção de 

Deus, declarou abertos os trabalhos da Sessão Solene de Posse dos 

Eleitos, em 15 de novembro de 2020, e de Instalação da Décima Oitava 

(18ª) Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, Quatriênio 

2021/2024. Na sequência, ela convidou a todos os presentes, para que, 

juntos, ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ato 

contínuo, foi entoado o Hino de Mogi Mirim, letra e música de 

Henrique Ferraz. Prosseguindo com os trabalhos, conforme o disposto 

no Parágrafo Único, do Artigo 106, da Resolução nº 276, de 9 de 

novembro de 2010, a senhora Presidente solicitou ao Vereador Eleito 

Ademir Souza Floretti Junior, que procedesse a leitura de um trecho da 

Bíblia. Cumprida dita providência, a Presidente de Honra, Sônia 

Regina Rodrigues, saudou os presentes: “Senhoras e senhores, muito 

bom dia. As Câmaras Municipais, depois da ditadura Vargas, foram 

reabertas no ano de 1948 e, felizmente, a democracia perdura no País. 

O Legislativo hoje, mais do que nunca, é a verdadeira Casa do Povo. 

De 1948 até hoje, foram dezessete mandatos de Vereadores e Prefeitos. 

Assim, na qualidade de Vereadora mais votada no último pleito, de 15 

de novembro de 2020, tenho a satisfação e a honra de DECLARAR 

INSTALADA A DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, que terá vigência de hoje, 

até 31 de dezembro de 2024”. Ato contínuo, a Presidente de Honra, 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues, conforme expediente da secretaria, 

confirmou a certificação documental dos eleitos no último pleito, ou 

seja, que os Vereadores, as Vereadoras, o Prefeito e o Vice-Prefeito, 

eleitos em 15 de novembro de 2020, estavam aptos a ocuparem os 

cargos respectivos, porque tinham atendido ao que determinava o 
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Artigo 6º, da Resolução nº 276, de 9 de novembro de 2010, assim 

descrito: “o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores eleitos deverão 

apresentar seus diplomas e a declaração pública de seus bens à 

Secretaria-Geral da Câmara, até 24 horas antes da Sessão de Posse.” 

Todos estavam aptos a ocuparem os cargos. Dando prosseguimento, a 

Presidente de Honra se levantou de seu lugar na Mesa Diretiva dos 

trabalhos e se dirigiu à mesa central, onde estava depositado o Primeiro 

Livro de Atas e a Bíblia, e prestou o seguinte compromisso, “ex-vi” do 

que estabelece o § 1º, do Artigo 5º, do Regimento Interno, assim 

redigido: “Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, 

respeitando a lei e promovendo o bem-estar do Município”. 

Retornando à Mesa Diretiva, a nobre Presidente de Honra, solicitou aos 

demais eleitos, para que, todos juntos, também prestassem seu 

compromisso, quando, ao final, todos disseram: “Assim o prometo.” A 

seguir, a Senhora Presidente DECLAROU EMPOSSADOS NO 

CARGO DE VEREADOR À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 

MIRIM PARA O QUATRIÊNIO 1º DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2024, os Senhores e Senhoras: ADEMIR SOUZA 

FLORETTI JUNIOR (01), ALEXANDRE CINTRA (02), CINOÊ 

DUZO (03), DIRCEU DA SILVA PAULINO (04), GERALDO 

VICENTE BERTANHA (05), JOÃO VICTOR COUTINHO 

GASPARINI (06), JOELMA FRANCO DA CUNHA (07), LÚCIA 

MARIA FERREIRA TENÓRIO (08), LUÍS ROBERTO TAVARES 

(09), LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA (10), MARA 

CRISTINA CHOQUETTA (11), MÁRCIO EVANDRO RIBEIRO 

(12), MARCOS ANTÔNIO FRANCO (13), MARCOS PAULO 

CEGATTI (14), ORIVALDO APARECIDO MAGALHÃES (15) e 

TIAGO CÉSAR COSTA (16). Dando sequência à solenidade, a 

Presidente de Honra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues, convidou o 

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito eleito, para que 

procedesse ao compromisso legal, de que tratam os Artigos 63 e 65, da 

Lei Orgânica Municipal, promulgada em 12 de julho de 2010, 

combinados com o Artigo 5º, § 2º da Resolução nº 276, de 9 de 

novembro de 2010 (Regimento Interno vigente). O Prefeito eleito foi à 

frente da Bíblia e do Primeiro Livro de Atas de Mogi Mirim e assim 

pronunciou: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica de 

Mogi Mirim, observando as leis da União, do Estado e do Município, 
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promovendo o bem geral dos munícipes, sob a inspiração da 

democracia, da legitimidade e da legalidade”. A Vice-Prefeita eleita 

DRA. MARIA ALICE FERNANDES MOSTARDINHA, dirigiu-se ao 

mesmo lugar e prestou igual compromisso, ao que, ao final deste, a 

Presidente de Honra, Vereadora Sônia Regina Rodrigues, levantou-se 

da cadeira e proclamou o seguinte: “DECLARO EMPOSSADOS, NO 

CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, O 

DOUTOR PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, E NO CARGO DE 

VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, A DOUTORA 

MARIA ALICE FERNANDES MOSTARDINHA, OS QUAIS 

SERÃO RESPONSÁVEIS PELO PODER EXECUTIVO DE HOJE 

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024”. Seguiram-se demorados aplausos 

e cumprimentos e, após alguns segundos, para ratificar o ato solene, o 

Presidente de Honra nomeou a Vereadora Joelma Franco da Cunha, 

como Secretária “ad hoc”, para a leitura da versão reduzida do Termo 

de Instalação da 18ª Legislatura e Posse dos Vereadores, Prefeito e 

Vice-Prefeito, assim redigido: “TERMO DE COMPROMISSO E 

POSSE DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS E 

DE INSTALAÇÃO DA DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O QUATRIÊNIO 2021/2024. 

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 

16 horas, na Sala das Sessões “Vereador Santo Róttoli”, da Câmara 

Municipal de Mogi Mirim, instalada no pavimento superior do edifício 

do Paço Municipal, em Sessão Solene da Câmara Municipal, deu-se, 

conforme Artigo 19, § 1º, da Lei Orgânica de Mogi Mirim, combinado 

com o Artigo 5º, § 2º da Resolução nº 276/2010 – Regimento Interno 

vigente, a instalação da Décima Oitava (18ª) Legislatura da Edilidade 

Mogimiriana e Posse dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, 

eleitos no pleito do dia 15 de novembro de 2020, para o mandato do 

quatriênio de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. 

Instalada a Câmara, composta por dezessete cargos, conforme 

estipulado pelo artigo 15, da LOM de Mogi Mirim, os cidadãos e 

cidadãs tomaram posse do cargo de VEREADOR, após prestarem o 

compromisso legal de que trata o Artigo 5º, § 1º do Regimento Interno 

vigente, que rege: “Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu 

mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do Município”. 

Foram eles: ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR (01), 
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ALEXANDRE CINTRA (02), CINOÊ DUZO (03), DIRCEU DA 

SILVA PAULINO (04), GERALDO VICENTE BERTANHA (05), 

JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI (06), JOELMA FRANCO 

DA CUNHA (07), LÚCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO (08), LUÍS 

ROBERTO TAVARES (09), LUZIA CRISTINA CORTES 

NOGUEIRA (10), MARA CRISTINA CHOQUETTA (11), MÁRCIO 

EVANDRO RIBEIRO (12), MARCOS ANTÔNIO FRANCO (13), 

MARCOS PAULO CEGATTI (14), ORIVALDO APARECIDO 

MAGALHÃES (15), SONIA REGINA RODRIGUES (16) e TIAGO 

CÉSAR COSTA (17). Do que, para constar, lavrou-se este Termo, a 

seguir devidamente assinado por todos”. Ato contínuo, a Presidente de 

Honra, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, solicitou à secretária “ad 

hoc”, Vereadora Joelma Franco da Cunha, para que procedesse a 

leitura da versão reduzida do Termo de Compromisso e Posse do 

Prefeito e da Vice-Prefeita do Município para o próximo quatriênio, 

assim redigido: “TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA E EXCELENTÍSSIMA SENHORA 

DOUTORA MARIA ALICE FERNANDES MOSTARDINHA 

AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA DO 

MUNICÍPIO, PARA O QUATRIÊNIO 2021/2024. “No primeiro dia 

do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 16 horas, na Sala 

das Sessões “Vereador Santo Róttoli” da Câmara Municipal de Mogi 

Mirim, instalada no pavimento superior do edifício do Paço Municipal, 

em Sessão Solene da Câmara Municipal, deu-se, conforme Artigos 19, 

§ 1º; 32, §1º e 65 da Lei Orgânica do Município, combinados com o 

Artigo 5º, § 2º, da Resolução nº 276, de 9 de novembro de 2010 – 

Regimento Interno vigente, a cerimônia de compromisso e posse dos 

Excelentíssimos senhores PREFEITO DOUTOR PAULO DE 

OLIVEIRA E SILVA E VICE-PREFEITA DOUTORA MARIA 

ALICE FERNANDES MOSTARDINHA”. A leitura de ambos os 

termos possibilitou que todos os eleitos, efetivamente, tomassem posse 

de seus respectivos cargos. Finda a participação da Secretária “ad hoc”, 

ato contínuo, a senhora Presidente de Honra solicitou à Oficial da 

Câmara, que procedesse à outorga das carteiras de Vereadores aos 

compromissados. Logo após, procedeu-se, ainda, a entrega de um 

ramalhete de flores para a Vice-Prefeita, Doutora Maria Alice 
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Fernandes Mostardinha, e para as Vereadoras Lúcia Maria Ferreira 

Tenório, Joelma Franco da Cunha, Mara Cristina Choquetta, Sonia 

Regina Rodrigues e Luzia Cristina Cortes Nogueira, sendo esta última, 

também a Primeira Dama do Município. Posto isto, a Presidente de 

Honra, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, discursou, 

cumprimentando as autoridades presentes e os internautas. Depois, ela 

agradeceu aqueles que prestigiavam a sessão solene e ainda, agradeceu 

seus eleitores, os quais, pelo reconhecimento de seu trabalho, haviam-

na elegido para um segundo mandato. Destacou que faria o melhor à 

população, à Câmara e à cidade, buscando o bem comum, a fim de que 

o povo fosse respeitado e atendido, pois viera para servir. 

Cumprimentou aqueles que estavam deixando seus cargos, no Poder 

Executivo, e os vereadores não-reeleitos, pessoas que tinham se 

dedicado a fazer o melhor para a cidade. Por fim, desejou boa sorte a 

todos os vereadores recém-empossados, para que a atual legislatura 

fosse de excelência, “para fazer a diferença”, com os vereadores 

trabalhando e dando cada um o seu melhor, com empatia e respeito ao 

próximo, objetivando assim, o bem da comunidade. Logo após seu 

discurso, a palavra foi aberta aos empossados e dela fez uso, 

primeiramente, o Prefeito recém-empossado, Dr. Paulo de Oliveira e 

Silva, que, depois dos cumprimentos de praxe, efetuou breve discurso. 

Afirmou que não era mais o prefeito eleito pelo PDT, ou pelos seus 

eleitores, mas sim, era o prefeito de todos os mogimirianos e que iria 

representar todas as ideologias. Afirmou que faria o “governo do 

diálogo e da harmonia”, principalmente com a Câmara Municipal. O 

prefeito também defendeu a participação popular nas decisões de 

governo, reafirmando que seu gabinete seria acessível para a 

população. Voltou a frisar que os interesses de Mogi Mirim deveriam 

ser colocados acima dos interesses partidários e ideológicos. “Temos 

grandes desafios pela frente”, lembrou. Como prioridade do novo 

governo, Paulo Silva elencou áreas como Saúde, Geração de Emprego 

e Renda, Segurança Pública e Habitação Popular. O chefe do 

Executivo falou que era preciso “salvar” a Santa Casa de Misericórdia 

e reabrir o Pronto Atendimento, no Centro da cidade, mantendo a UPA 

da zona Leste. Também afirmou que o atendimento na rede básica de 

Saúde deveria ser ampliado. Quanto à geração de emprego e renda e o 

desenvolvimento econômico do Município, na visão do prefeito, estas 
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seriam formas para também se resolver problemas sociais de Mogi 

Mirim. Para o setor de Segurança Pública, falou em ampliar o efetivo 

da Guarda Civil Municipal, além de cobrar do Governo do Estado de 

São Paulo mais servidores para a Polícia Militar e Polícia Civil. “A 

população cresceu e o efetivo diminuiu”, criticou. O Prefeito, Dr. Paulo 

Silva, abordou também, a questão da habitação popular, uma de suas 

bandeiras de campanha. Explicou que, durante o período eleitoral, 

tinha percorrido bairros periféricos da cidade e constatara que muitas 

famílias de baixa renda ainda pagavam aluguel. “O Mercado não está 

resolvendo a questão da moradia popular para essas famílias”, 

destacou, por derradeiro. Findo o discurso do prefeito, ocupou lugar, 

na tribuna, a Vice-Prefeita de Mogi Mirim, Maria Alice Fernandes 

Mostardinha. Ela agradeceu a presença de todos, salientou seu orgulho, 

por estar ao lado dos vereadores, na Câmara, onde ela também tinha 

ocupado o cargo de vereadora, no passado. Endossou as palavras do 

prefeito, disse que ambos trabalhariam e atuariam, em consonância, e 

sublinhou, por fim, o desejo de contar com o apoio da Câmara, para o 

desenvolvimento de bons trabalhos. Na sequência, a palavra foi aberta 

aos vereadores. O primeiro a discursar foi o Vereador Ademir Souza 

Floretti Junior. Ele cumprimentou o prefeito, sua vice e a Presidente de 

Honra da Sessão de Posse, os vereadores, os presentes e internautas. 

Verbalizou acerca das lutas que tinha enfrentado até estar vereador e 

chegar naquela tribuna, naquela tarde espcial, e agradeceu a Deus, ao 

partido Republicano e aos eleitores, que lhe tinham dado 426 votos. 

Declarou que estar vereador era a realização de um sonho, cujo 

principal objetivo era lutar pelo povo, levando Mogi Mirim ao 

crescimento e desenvolvimento. Sublinhou que levava no peito um 

sentimento de gratidão. Desejou união e trabalho, em prol do bem 

coletivo, colocou-se a serviço de Mogi Mirim, pois tudo o que fosse 

bom, teria seu apoio sempre. Concluindo, pediu as bênçãos de Deus 

sobre todos. O próximo a discursar foi o Vereador Alexandre Cintra. 

Depois dos cumprimentos de estilo, discursou o que segue: “Enfim 

2021. Quanto Desejo. Quanta Esperança. Quanto querer. Aliás, eu 

quero e desejo um bálsamo de esperança e luz pra todos. A partir de 

hoje retorno e recomeço uma nova história na Casa de Leis, na Casa do 

Povo, no Poder Legislativo, na Câmara Municipal da tradicional e 

bicentenária Mogi Mirim, cidade que me acolheu há mais de 35 anos. 
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Cidade que me apresentou os melhores amigos e companheiros que 

guardo no melhor lugar do meu coração. Cidade que através da 

incrível, simpática e querida população avaliou e aprovou pela segunda 

vez o meu trabalho e a minha dignidade, através dos 581 votos 

conquistados com muita luta, verdade e honestidade, acreditando que 

sou capaz e estou preparado para trabalhar, ocupar e exercer o cargo de 

vereador.  Que sou capaz e estou preparado para representá-los com 

responsabilidade, transparência e decência. Que sou capaz e estou 

preparado para atender e entender os anseios e vontade da comunidade, 

do coletivo, da população. Que sou capaz e estou preparado para lutar, 

com unhas e dentes, por representatividade e justiça social. Agradeço a 

todos que confiam e acompanham o meu trabalho e a minha história. 

Agradeço minha amada mãe, Maria Helena, meus irmãos Gilson, 

Gilberto e Marcelo, vocês são a luz do meu olhar. Agradeço os meus 

queridos professores das escolas públicas que frequentei. Agradeço aos 

meus mestres e professores no ensino das artes, da minha formação 

artística. Agradeço aos meus mestres e professores da minha formação 

acadêmica. Agradeço a família Boveloni, Dina, Edgard, Juninho e 

Elisa vocês são muito importantes pra mim. Agradeço ao meu partido, 

PSDB, aos tucanos de Mogi Mirim. Agradeço a cada pessoa que um 

dia estendeu a mão pra mim, e acreditou nos meus sonhos, acreditou 

que um menino negro filho de uma empregada doméstica pudesse voar, 

conquistar e entender a sua missão, que é trabalhar para o próximo. 

Boa sorte a todos os vereadores veteranos e novatos, sejam todos bem-

vindos. Boa sorte ao Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, 

e a vice-Prefeita, Dra. Maria Alice Mostardinha. Nossa missão será 

escrever e recomeçar uma nova história diante dos desafios e 

obstáculos que estamos vivendo mundialmente com a Covid-19. 

Seguimos fortes e avante. Mas sempre no ritmo do amor e da gratidão, 

pois somos servidores da população. E, lembrem-se: a esperança brilha 

mais que a escuridão”. O próximo a discursar foi o Vereador Cinoê 

Duzo. Ele cumprimentou a todos e também agradeceu a Deus. Disse 

que não iria reclamar de absolutamente nada. Agradeceu seus 

colaboradores, os quais lhe haviam ajudado a conquistar seu quarto 

mandato, como vereador. Salientou que estava emocionado. Pediu 

transparência, na política, e falou da confiança que se devia ao eleitor, 

que a responsabilidade dos vereadores era para com a cidade e não para 
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com a vaidade, vaidade que imperava na Câmara. Salientou que a 

vaidade deveria ser controlada, na Câmara, para o desenvolvimento da 

cidade e bem-estar dos cidadãos. Exaltou seu respeito aos 332 

candidatos a vereadores, os quais tinham tido a coragem de 

submeterem seus nomes à apreciação da população, no último pleito de 

15 de novembro. Agradeceu o apoio da namorada, Rosandra Bronzatto 

Ceragiolli, citou sua falecida mãe, Dona Luzia, e, para concluir, 

afirmou que sua vereança poderia ser definida por uma característica: a 

irreverência, pois fazia pessoas sorrir. O próximo a discursar foi o 

Vereador Dirceu da Silva Paulino. Cumprimentou a todos, parabenizou 

a Presidente de Honra da sessão, Vereadora Sônia, o Prefeito, Paulo 

Silva, a Vice-Prefeita, Maria Alice Mostardinha, e os nobres pares. 

Usou de sua fala para agradecer, primeiramente, a Deus, depois, à 

Oficial da Câmara e sua correligionária, Carla Maria Mazotine, e, em 

nome desta, agradeceu todos os seus correligionários, filiados ao 

partido Solidariedade. Agradeceu aos amigos, às pessoas que tinham 

confiado em suas propostas, seus colaboradores e seus eleitores. Disse 

que daria continuidade ao trabalho público, o qual tinha iniciado, em 

2012, como Secretário Municipal de Esportes. Por fim, falou de sua 

emoção e agradeceu à sua família, à esposa, Ana Beatriz - Bia, seu 

grande amor e verdadeiro suporte, a pessoa mais importante de sua 

vida, bem como, a seus filhos, Enzo e Liz, esta última, sua principal 

cabo eleitoral. O próximo vereador a discursar foi Geraldo Vicente 

Bertanha. Ele procedeu aos cumprimentos de praxe. Depois, falou da 

confiança que o povo depositava no novel prefeito e sua vice. 

Agradeceu, primeiramente, a Deus, porque sustentara sua família, no 

decurso do ano de 2020, durante a pandemia, e registrou que três 

membros de sua família Bertanha, incluso ele e sua esposa, haviam 

contraído COVID-19 e tinham sobrevivido. Agradeceu à sua família, 

que sempre o apoiara. Falou das dificuldades durante a campanha, 

lembrou que seus eleitores eram na grande maioria pessoas idosas, as 

mais propícias à contaminação pelo COVID-19, e citou que mesmo 

apesar disto, seus eleitores idosos tinham ido às urnas e lhe concedido 

seus 842 votos. Destacou, por fim, que continuaria o trabalho que 

iniciara, na legislatura anterior, “com honestidade, como sempre”. 

Empenhou seu apoio à administração do prefeito Paulo Silva e afirmou 

que votaria sempre naquilo, que fosse bom para a cidade. Rogou as 
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bênçãos de Deus sobre todos e concluiu participação. O próximo 

orador foi o Vereador João Victor Coutinho Gasparini, que pronunciou 

a seguinte fala: "A partir de hoje, entramos oficialmente na terceira 

década do século XXI e é imperativo que os representante populares, 

consagrados ao poder governamental pela vontade democrática, 

compreendam o novo momento, as novas necessidades e os novos 

desafios destes novos tempos. Se o marco decenal já não fosse 

suficientemente simbólico, faremos uma legislatura histórica pois 

enfrentaremos – e venceremos – a pandemia da Covid-19, que levou 

vidas – as quais aqui menciono e presto minhas homenagens -, 

devastou a economia e ressignificou o papel do Poder Público. Aliás, 

essa é a nossa principal missão pelos próximos 4 anos: ressignificar o 

trabalho político, transformar a representação popular em 

representatividade real e materializar os anseios e esperanças da 

população mogimiriana, soberana e responsável pelas cadeiras que 

ocupamos. Cadeiras essas que, por sinal, serão ocupadas da forma mais 

diversa na história. E é justamente esse o recado que as urnas 

passaram: não há mais espaço para o uso da Máquina Pública a serviço 

de grupos privilegiados. Não há mais espaço para a sustentação da 

improdutividade. Há que se trabalhar pelo trabalhador. Há que se 

honrar o pagador de impostos. Há que se combater as desigualdades! 

Deve-se buscar a excelência na prestação dos serviços públicos. Com 

essas convicções, mais do que nunca, nos é exigido empenho máximo 

na condução das atividades legislativas. As discussões e políticas aqui 

suscitadas devem ser amplas e responsáveis, prezando, sobretudo, pela 

valorização da Educação, atuação pelo jovem, defesa da cultura e do 

esporte, e inovação administrativa, pensando sempre no futuro e 

agindo no presente, com a mão justa, o olhar social e o coração 

vibrante.  Chegou a nossa hora de fazer a diferença." A próxima 

oradora foi a Vereadora Joelma Franco da Cunha. Ela afirmou que 

subia pela primeira vez, na tribuna, e sublinhou que não estava só, 

porque levava consigo muitos corações, fé, família, e muitos, muitos 

guerreiros e pessoas aguerridas da cidade de Mogi Mirim. Declarou 

que era uma honra estar vereadora. Agradeceu e pediu a Deus e a 

Nossa Senhora, esta última, seu crivo de discernimento, que lhe 

sustentassem e disse que o tempo trazia o bem sempre. Agradeceu e 

pediu aos familiares a benção. Citou seu pai José Aparecido Franco da 
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Cunha, que fora caminhoneiro, e também a mãe, que fora faxineira e 

acreditava no poder dos estudos. Agradeceu à falecida sogra, Vera, 

pessoa que lhe ensinara, que a família era feita de união, bem como, ao 

sogro, Laércio Mazon, também falecido. Falou de seu amor à filha e ao 

esposo, André Mazon, pessoas campeãs. Agradeceu aos parceiros e 

guerreiros de caminhada. Parabenizou todos os que tinham disputado a 

campanha eleitoral, os eleitos e não-eleitos. Cumprimentou o prefeito e 

sua vice, desejou-lhes um profícuo mandato. Finalizando, proclamou 

que agora restavam a fé em Deus, Sua proteção, e “o pé na tábua”. A 

próxima oradora foi a Vereadora Lúcia Maria Ferreira Tenório. Ela 

cumprimentou os componentes da Mesa Principal, os vereadores, 

demais presentes e os internautas. Sentia-se honrada e feliz pois, pela 

primeira vez na história da cidade, ela, mulher, deixava o cargo de 

vice-prefeita e o transmitia a outra mulher vice-prefeita, desta vez, 

Maria Alice Mostardinha. Alegrava-se também, pelas 5 vereadoras 

eleitas, pois “a mulher tinha algo além e fazia tudo bem feito”. 

Agradeceu aos parceiros e à família. Destacou que faria um trabalho 

bom, pois tinha muito a dar, amava pessoas, e ela cuidaria e ajudaria 

Mogi Mirim. Falou que o poder não deixava ninguém superior a 

ninguém, mas que o poder propiciava condições à pessoa de ajudar ao 

próximo. Agradeceu a Beto Amorim, seu assessor e apoiador, e falou 

que tinha muito orgulho de ter participado do Poder Executivo, pois 

muito aprendera, e fizera seu melhor, principalmente, à área da saúde, 

que era uma reivindicação de todos. Estaria na Câmara com as portas 

abertas aos seus eleitores e toda a população de Mogi Mirim. Prometeu 

não decepcionar ninguém, destacou que confiava no seu trabalho e 

desejou 4 anos de sucesso a todos. O próximo orador foi o Vereador 

Luís Roberto Tavares. Ele cumprimentou a todos e deu boas-vindas aos 

novos vereadores. Destacou sua gratidão aos familiares, amigos, 

eleitores, os quais lhe tinham cedido mais uma oportunidade de servir 

na Câmara, pois este era seu 5º mandato. Aclarou que todos os pares 

poderiam contar com ele, para a solução dos problemas do município, 

que estava à disposição. Desejou sucesso à nova administração do 

Poder Executivo Municipal. A próxima oradora foi a Vereadora Luzia 

Cristina Cortes Nogueira, Primeira Dama do Município. Ela agradeceu 

aos amigos, os quais tinham acreditado e nela confiado, ajudando-a na 

campanha, campanha esta, que fora muito diferente das passadas, 
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porque a tônica da campanha tinha sido na rede social. Aclarou que 

desejava ser a voz da população de Mogi Mirim, como tinha sido, no 

seu mandato anterior, e destacou que iria a campo, visitaria UBSs, 

escolas e creches e que, traria as necessidades da população à Câmara e 

as levaria também, ao Poder Executivo. Desejava contar com seus 

pares e com os assessores de seus pares, para que o ciclo, que se 

iniciava, fosse de fato um ciclo novo, e falou da decepção, que a 

população tinha, para com os políticos, portanto, a população precisava 

voltar a acreditar nos políticos, a fim de escolher o melhor para cidade 

sempre. Ensejou votos de muitas vitórias ao Poder Executivo, pois 

sabia que 2021 seria ano muito difícil, pediu aos pares que buscassem 

recursos e ajudassem tanto ao Poder Executivo, quanto à Casa de Leis, 

que tinha muitos problemas a serem resolvidos. Pediu à população, 

para que continuasse a se defender, fazendo uso de máscaras e 

aplicando o distanciamento social, para que a cidade pudesse enfrentar 

a finalização da pandemia, até que todos pudessem ser vacinados. A 

próxima oradora foi a vereadora Mara Cristina Choquetta. Ela 

procedeu os cumprimentos de praxe e agradeceu aos funcionários da 

Câmara, que tinham trabalhado, para que a Sessão de Posse fosse 

realizada, com plena segurança. Relatou que, quando era uma menina 

pequena, sonhava e queria mudar o mundo, pensava que conseguiria, 

caso possuísse o poder da Mulher Maravilha. Crescera e procurara, na 

adolescência, ser pessoa boa, amadurecera e aprendera com as 

dificuldades. Agora, buscava uma vida melhor a todos, decidira ser 

serva de Deus, “dobrando o joelho, sendo igreja nas ruas, nas casas, ao 

próximo”. Neste serviço, deparara-se com as chagas das pessoas e por 

isso, agora, “lançara-se às aguas mais profundas”, portanto, se estava 

vereadora, isto era projeto do Altíssimo, e ela iria aonde fosse 

necessário. Agradeceu a Deus, à sua família, ao filho Murilo, à 

comunidade, ao bairro, à Igreja, aos grupos de oração e ao Terço 

Mariano e ainda, às várias pessoas, que ela mesma não conhecia, mas 

que, por indicação de amigos e credibilidade haviam nela votado. 

Agradeceu a Luiz Guarnieri, que era Presidente do PSB, seu partido, e 

aos correligionários. Salientou que se sentia, em festa, que buscaria 

conquistas e dias melhores para Mogi Mirim e, para concluir, desejou 

um feliz ano novo a todos, com a presença de Deus sem suas vidas. O 

próximo orador foi o Vereador Márcio Evandro Ribeiro. Inicialmente, 
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depois dos cumprimentos de estilo, falou que estava muito feliz e fez 

referência ao falecido pai, que tinha sido líder comunitário, na zona 

leste, na década de 1980. “Cheguei pai, e estou feliz por isso”, 

sublinhou. Agradeceu aos eleitores, aos amigos, à família e ao Projeto 

Arte da Luta. Agradeceu, especialmente, à esposa, Camila Camile. 

Registrou que estava na Casa para trabalhar e dar o melhor de si, com 

muita força, procurando não decepcionar aqueles que nele tinham 

acreditado. Estava para aprender na vereança, com a melhor boa 

vontade, para servir e trabalhar. Colocou-se à disposição de todos e 

findou seu discurso. O próximo orador foi o Vereador Marcos Antônio 

Franco. Ele saudou ao Seu Senhor Jesus Cristo, autoridade máxima. 

Cumprimentou aos membros da Mesa, os pares, especialmente, às 5 

vereadoras empossadas. Saudou o público, os internautas e fez 

referência aos 1.745 eleitores mogimirianos, que tinham acreditado em 

seu trabalho, na legislatura passada, porque ele estava de volta, na 

Casa. Mencionou seu pai, que fora vereador na Câmara e o ensinara a 

gostar da política, e ele aprendera a gostar da política, todavia, 

detestava os políticos corruptos. Agradeceu toda a família, 

especialmente, à filha Elis Regina. Rogou as bênçãos de Deus aos 

eleitos, para que trabalhassem em prol da população, que tanto 

necessitava de serviços. Pediu que a população acompanhasse o 

trabalho dos vereadores, pois vereança não era apenas um cargo. 

Agradeceu a Carlos Nelson Bueno, do PSDB, aos antigos 

correligionários do PSB e desejou boa sorte a todos. O próximo orador 

foi o Vereador Marcos Paulo Cegatti. Ele cumprimentou a todos e, 

primeiramente, agradeceu a Deus, aos presentes, à imprensa e, 

especialmente, à família, à esposa Tatiane, ao filho, Arthur, ao pai, 

Armando, e à falecida mãe, Stela Cegatti. Afirmou que trabalharia e 

bastante, para o benefício do município. Lembrou os antigos mestres e 

professores, “pois o aluno nada mais era do que o espelho de seu 

mestre”. Rogou que todos entendessem e atendessem aos anseios da 

população, que não era boba. Agradeceu aos eleitores os 404 votos 

obtidos, disse que todos os vereadores estavam, agora, num mesmo 

momento e num mesmo barco, para levar Mogi Mirim à frente, e ele 

trazia a ideia de que, juntos, os vereadores formavam uma equipe, sem 

estrelismo ou egocentrismo, apenas trabalhando, em favor da 

população. O próximo orador foi o Vereador Orivaldo Aparecido 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

14 

Magalhães. Ele agradeceu a Deus, primeiramente, pela reeleição. 

Aclarou que faria um discurso não sobre si, mas em cumprimento à 

Presidente de Honra da Sessão, ao prefeito, à vice-prefeita e à primeira-

dama. Saudou a imprensa e o povo de Mogi Mirim, desejando 2021 

repleto de realizações. Afirmou que seus eleitores já lhe haviam 

solicitado, para que, no seu primeiro discurso, levasse seus anseios, 

pois eram muitas as demandas por habitação, por emprego, por melhor 

atendimento na saúde, por reforma de escolas e manutenção de prédios, 

estradas rurais, as quais tinham falta de manutenção preventiva e 

corretiva, por segurança pública, ronda ostensiva nos bairros de 

periferia, zona leste e Martim Francisco, e outras variadas 

problemáticas, e tais seriam os grandes desafios dos próximos 4 anos. 

Para encerrar, clamou por respostas do Poder Executivo às proposituras 

do Poder Legislativo e desejou boa legislatura para todos. O último 

orador foi o Vereador Tiago César Costa. Ele cumprimentou a Mesa 

Diretiva dos trabalhos, os vereadores e vereadoras, os presentes e 

internautas. Citou o pai, Vandir Acácio Costa, presente, nas galerias, e 

em nome deste, cumprimentou toda a família, especialmente à esposa, 

Juliana. Agradeceu aos eleitores os 1033 votos obtidos e acentuou que, 

a partir daquele momento, cada vereador representava uma voz e todos 

os dezessete representavam quase 100 mil habitantes, tal era o peso da 

responsabilidade da vereança. Agradeceu a Deus, pela eleição, pela 

saúde, por terem todos atravessado 2020 e chegado até 2021, “o ano da 

vacina, do ressurgimento, da esperança”, da luta pelo melhor para 

Mogi Mirim e o mundo, pois o mundo atravessava uma pandemia. 

Declarou que “o homem nada comandava, sequer uma folha de árvore 

cairia, sem que Deus assim o quisesse”, frisou. Agradeceu aos 

correligionários de seu partido, o MDB, ao seu assessor, Michel, aos 

demais assessores, deu boas-vindas aos novos edis e agradeceu 

também, aos funcionários da Casa de Leis. Citou que a CF/88, no seu 

artigo 2º, rezava que os Poderes deveriam ser harmônicos, entre si, 

portanto, ele rogava respeito, entre os Poderes, para o engrandecimento 

da Casa de Leis, “um coletivo que falaria mais alto, que o 

individualismo”, pois uma decisão tomada, na Casa, refletia a toda a 

população. Por fim, pediu as bênçãos de Deus a todos e desejou um 

feliz 2021 aos pares. Após as palavras dos vereadores, a Presidente de 

Honra, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, teceu seus agradecimentos 
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e palavras finais, cumprimentando a todos, e solicitou aos Vereadores e 

Vereadoras que fossem à frente da Mesa Principal, para a foto oficial 

da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim. Nada mais a 

tratar, a Presidente de Honra, Vereadora Sonia Regina Rodrigues, sob a 

proteção de Deus, em nome do povo mogimiriano, encerrou os 

trabalhos da presente Sessão Solene de Instalação da 18ª Legislatura e 

Posse dos Agentes Políticos, eleitos no pleito de 2020, às 18 horas, 

determinando a lavratura da presente ata, a qual, a seguir, vai 

devidamente assinada. 

CMM 

 

 

 

 

Dada como lida. Sala das Sessões “Vereador Santo Róttoli”, em 1º de 

janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

A Presidente de Honra, 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues 


