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Legislativo

Apenas nove parlamentares se reelegeram para o próximo mandato, que terá três mulheres no Legislativo

Renovação na Câmara de Mogi
chega a 60% dos vereadores

Felipe Antonelli

As Eleições Municipais 2020
resultaram em uma significativa
renovação de 60,8% na próxima
legislatura na Câmara Municipal.
Dos 23 atuais vereadores, apenas
nove conseguiram permanecer
no cargo. São eles: Clodoaldo
de Moraes (PL); Mauro de Assis
Margarido (PSDB), o Maurinho
Despachante; Edson Santos
(PSD); Pedro Komura (PSDB);

Francimário Vieira (PL), o Farofa;
Fernanda Moreno (MDB); Iduigues Martins (PT); Otto Rezende
(PSD); e Marcos Furlan (DEM).
O mais votado entre os candidatos a vereador foi o comerciante e agricultor Marcelo
Porfirio da Silva (PSDB), 38
anos, natural de Pão de Açúcar
(AL). A parlamentar eleita que
menos recebeu votos foi Inês Paz
(Psol), coordenadora licenciada
do Sindicato dos Professores do
Divulgação

Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp).
Inês faz parte de um importante capítulo deste pleito: a
eleição de três mulheres para o
Legislativo. A única vereadora
da atual Legislatura foi reeleita,
a parlamentar Fernanda Moreno
(MDB). Além de Inês e Fernanda,
Maria Luiza Fernandes (Solidariedade) completa a lista. Aos
21 anos Malu é a mais jovem
vereadora eleita neste pleito.

Dois partidos terão mais cadeiras a partir de 2021, o PSDB e
o PL, este último ocupa o posto
atualmente na Casa, com cinco
vereadores. O PSD mantém a
mesma quantidade de cadeiras
que ocupa neste ano, com três
representantes. O Podemos, que
antes era representado apenas
por Caio Cunha (Pode), que se
lançou a prefeito e disputará o
segundo turno, agora também
possui três vereadores. O MDB
Divulgação

Maurinho do
Despachante, PSDB
3.102 votos

terá duas cadeiras, uma a menos.
Republicanos, PT, Solidariedade, PSB, DEM, PV e Psol terão
apenas um vereador.
Nenhum dos quatro vereadores
denunciados pelo Ministério
Público (MP) por suposta corrupção e que concorriam neste
pleito foi reeleito. São eles: Antônio Lino (PSD), Mauro Araújo
(MDB), Diego Martins (MDB), e
Francisco Bezerra (PSB). Eles
ficaram como suplentes.

Pedro Komura

Desde 1989 na Câmara
Municipal, um dos
mais experientes que
estará no Legislativo em
2021. Administrador e
empresário, tem 66 anos
e foi presidente da Casa
em 2018.

Aos 47 anos, vai para o
segundo mandato na
Câmara. Faz parte da
base aliada do governo.
Divulgação
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Osvaldo Silva
Suplente da atual
legislatura, tem 44 anos.
Pastor, chegou a assumir
o cargo de vereador em
fevereiro deste ano, mas
ficou pouco no cargo.
Natural de Franca (SP).

Marcelo Brás do Sacolão, PSDB - 1º mais
votado - 3.205 votos

Comerciante e agricultor, 38 anos, cumprirá seu
primeiro mandato na Câmara. Voltado para o
trabalho na periferia, a votação expressiva de Brás
representa confirmação da renovação na cidade.
Arquivo Mogi News

Edson Santos

Divulgação

Vereador do PSD, vai para
o segundo mandato aos
53 anos. Diferente desta
eleição, foi o segundo
mais votado em 2016,
quando recebeu 4.750
votos válidos.

Natural de
Independência, no Ceará,
43 anos. Comerciante, vai
para seu quarto mandato
como vereador. Tido
como um dos principais
nomes do atual governo.

Mariana Acioli

CMMC

Vitor Emori
Clodoaldo de Moraes, PL - 2º mais votado
3.164 votos

Bancário de carreira e vereador na Câmara
Municipal desde 2013, tem 50 anos. Foi secretário
de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de
Mogi até 2019.

Farofa

Comerciante, é formado
em Economia pela
Universidade de Mogi das
Cruzes (UMC) e tem 57
anos. Nasceu em Biritiba
Mirim, e pela primeira
disputou uma eleição.

