
Discurso do prefeito João Doria na cerimônia de posse no Theatro Municipal 

Boa tarde, pessoal. Bem, pelo que eu compreendi do cerimonial nós temos dois momentos. Se 

eu não estou enganado. É isso. Eu queria neste momento fazer um agradecimento a todos aqui 

comparecem. As minhas amigas e aos meus amigos. E tenho, governador, que começar 

agradecendo a Bia Doria, minha esposa, minha companheira também de tantos anos, vinte e 

quatro anos de casamento. Aos meus filhos, Johnny, Felipe e Carolina. Ao meu irmão querido 

Raul. Ao André a Valentina Lorenzo. Ao Marcelo e ao Rafael. Ao meu pai e minha mãe que lá de 

cima, como bem lembrou o governador Geraldo Alckmin, nos assistem e nos acompanham e se 

emocionam também. A este grande brasileiro, que comanda pela quarta vez o governo do nosso 

estado e que o faz com eficiência, com decência, com transparência, com grandeza e com 

humildade e eu tenho um enorme orgulho de privar da sua amizade, Geraldo Alckmin. Queria 

também registrar e em nome dela cumprimentar todas as mulheres que aqui estão, além 

daquelas que eu vou citar que do palco fazem parte, mas ela que comanda com sobriedade, com 

eficiência e, sobretudo, com humanidade o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 

Paulo, Lu Alckmin. Registrar ainda, Fernando, um agradecimento especial ao nosso cardeal 

arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que tão gentilmente aceitou o nosso convite para 

estar presente hoje aqui, aceitou o convite ainda que ele tivesse declinado para poder dar aqui 

as suas palavras e as suas bênçãos e dizer também, governador, que Dom Odilo também é 

torcedor do Santos Futebol Clube, é peixe. Viu, Bruno. Agora é peixe, governador, vice-

governador, prefeito, vice-prefeito, cardeal, não tem para ninguém. O Santos exatamente por 

ter o nome de Santos abraça a todos, né Dom Odilo? Dom Damaskinos Mansour, arcebispo 

metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Brasil, muito obrigado pela sua 

presença aqui, estamos muito honrados, em favor, dirijam aplausos a Dom Damaskinos. Ao 

nosso Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

que nos honra muito com a presença, muito grato pelas atenções na visita que lhe fizemos, 

como nas outras oportunidades. Registro aqui, o que falei agora há pouco na Câmara Municipal 

de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, nosso respeito pelo poder judiciário, a sua 

independência, assim como pelo poder Legislativo e a sua independência. Doutor Paulo, é um 

enorme orgulho tê-lo aqui nesta cerimônia. E falando em Poder Legislativo, o registro ao 

deputado Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele que 

já foi procurador, já esteve no judiciário, hoje comanda a Assembleia Legislativa, a mais 

importante do país, Fernando, muito obrigado e em seu nome eu queria agradecer a presença 

aqui de deputados estaduais, federais e também dos vereadores e vereadoras que eu imagino 

que já tenham chegado da Câmara Municipal para esta cerimônia. Por favor, ao Fernando Capez 

e aos demais parlamentares que estão presentes também que o saúdem com uma salva de 

palmas. Ao meu querido amigo santista companheiro, parceiro Bruno Covas, vice-prefeito da 

cidade de São Paulo, secretário das prefeituras regionais. Fernando, você sabe como é difícil 

isso. O Bruno vai comandar trinta e duas cidades a partir de amanhã. Não vai ter moleza, já falei 

para ele que é muita vitamina para aguentar o tranco. Queria ver como é que vai fazer a tradução 

ali de ‘aguentar o tranco’, mas o Bruno vai ter uma responsabilidade enorme compartilhada com 

prefeitos e prefeitas regionais que aqui estão, a quem saúdo também. Então, Bruno, alegria, 

uma honra ter você ao nosso lado. Ao meu querido amigo, ele está aqui atrás, estamos ouvindo 

e representa, governador, a cultura, a cultura do nosso estado, a cultura do nosso país, este 

grande maestro, grande brasileiro, João Carlos Martins, que merece mais uma vez, o nosso 

aplauso e o nosso reconhecimento. Sua capacidade de superação é um exemplo para todos nós. 

Mário Devienne, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está presente conosco aqui e 

acredito que esteja logo à frente, que nos honrou com a presença há pouco na Câmara 



Municipal. E nós fomos diplomados pelo tribunal recentemente, Bruno e eu, assim como todos 

os vereadores e vereadoras muito grato pela sua presença, parabéns pelo trabalho, o Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo. Peço que, por favor, saúdem em nome de Mário Devienne 

Ferraz, todos os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado. O defensor público-

geral do Estado de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho também muito obrigado pela sua 

presença, muito honrado em tê-lo aqui participando desta cerimônia. Da mesma forma, 

governador Alckmin, Silvio Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar do nosso estado. 

Aos vários cônsules que aqui estão, muito grato por participarem da cerimônia, vocês vão ajudar 

São Paulo a ser uma cidade melhor. Aos secretários estaduais já que aqui comparece, aqui 

participam. Aos parlamentares a quem já me referir. Os secretários e secretárias municipais. E, 

Bruno, eu tom o a liberdade de pedir uma salva de palmas a todos os secretários e secretárias, 

os presidentes das empresas municipais, das autarquias que aqui estão, vamos trabalhar muito 

também. Eu queria até pedir desculpas às esposas, a culpa é minha, porque eles vão trabalhar 

muito, vão rodar muito, vão suar muito. A vantagem é que vão perder peso sem ter que pagar 

para fazer isso, né. O general de brigada Ricardo Miranda Aversa, chefe do estado maior do 

comando militar do Sudeste, que representa o general do exército, Mauro César Lourena Cid, 

comandante militar do Sudeste, grato por estar também participando dessa cerimônia, assim 

como o coronel PM Francisco Roberto Aires Mesquita, comandante geral em exercício da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Aos presidentes de várias entidades, organizações não-

governamentais que aqui comparecem, aos presidentes de vários partidos, não só aqueles que 

correspondem a nossa coligação, mas de todos eles indistintamente, partidos que na Câmara 

Municipal ajudarão a legislar e a fazer uma cidade mais justa e mais correta. E, não por fim, 

Nádia Campeão, eu queria fazer uma referência a você, como vice-prefeita, como mulher, como 

desportista, como guerreira que você foi e continuará sendo na sua vida, seja ela privada seja 

pública, você continuará nessa linda trajetória de uma campeã. E fazer uma referência mais do 

que especial, uma referência emocional a você, Estela, e a você, Fernando, dois bons amigos, 

amigos, que de longo tempo mantemos uma relação de fidalguia, uma relação aberta, tranquila, 

equilibrada e temos muito orgulho, Fernando, de termos feito aqui a mais solidária, a mais 

transparente, a mais correta, a mais democrática transição de governo desta cidade nas últimas 

três décadas. Você leva isso também como um legado da sua gestão, de ter honrado a sua 

biografia e este agradecimento vale também ao seus secretários, às suas secretárias, membros 

e integrantes do seu governo que ao lado da nossa equipe nestes dois meses nós conseguimos 

fazer uma integração, Bruno, perfeita, adequada, construtiva, utilizando a vantagem de uma 

vitória conquistada nas urnas no primeiro turno, pois mais uma vez, Fernando, a você, a Estela, 

sua esposa, tão amável, tão gentil, sempre muito amável também com a Bia, sua esposa, muito 

obrigado, espero que você tenha uma linda trajetória de vida, seja na área acadêmica, seja na 

área política e também vocês todos sabem, o Fernando Haddad foi o primeiro prefeito que eu 

convidei para fazer parte do Conselho Superior da Cidade de São Paulo, Dom Odilo, em uma 

demonstração de que nós, governantes, vamos administrar para o povo de São Paulo, para a 

cidade de São Paulo. Não vamos governar para um partido, não vamos governar por uma 

ideologia, vamos governar para todos. Convidei o prefeito Fernando Haddad, que prontamente 

aceitou o convite, convidei também Marta Suplicy, Gilberto Kassab, José Serra, Paulo Maluf, 

Luiza Erundina, que aliás foi a terceira quem eu convidei e foi muito amável também em aceitar 

o convite, portanto todos os ex-prefeitos da cidade que ainda em vida e todos morando e 

residindo e muitos no exercício inclusive de representações públicas, políticas, a fazerem parte 

desse conselho que se reunirá no mínimo três vezes por ano como Conselho Superior da Cidade. 

E aqui fica a mensagem, Fernando, daquilo que falamos ao longo de vários dos nossos encontros, 

várias das nossas reuniões tão positivas e tão fraternas, tão afetivas inclusive. De que a nossa 



gestão, como lembrou o governador Geraldo Alckmin, Lu, será uma gestão agregadora. Eu fui 

assim a vida, a vida inteira eu fui um agregador, eu fui um somador, eu nunca subtraí, nunca 

ofendi, nunca bati, nunca falei mal das pessoas, nem mesmo na campanha, ainda que 

recomendado várias vezes para fazê-lo, não quis fazer isso e não fiz. Fizemos uma campanha 

limpa, fizemos uma campanha construtiva, falando de propostas, falando de programas, sem 

ofender e nem ter o chamado lado B de campanhas. Fizemos um único lado, o lado da 

democracia, de respeito pelos candidatos, incluindo o Fernando Haddad, que disputaram as 

eleições em São Paulo. E assim faremos, Fernando, como exemplo desta nossa transição. Um 

governo aberto, um governo amplo, um governo capaz de ouvir a todos, de reconhecer o valor 

de todas as pessoas, eu disse recentemente em uma entrevista para a revista Veja que nós 

governaremos para todos o que nos elegeram, Dom Odilo, e o que não nos elegeram. Todos que 

vivem nesta cidade, brasileiros ou não brasileiros, vão merecer o nosso respeito e o respeito de 

uma gestão conciliadora, uma gestão que saberá ouvir e que terá humildade também, seguindo 

o exemplo do governador Geraldo Alckmin, que sempre que necessário e for comprovadamente 

necessário recuar para poder avançar. Isso é prova de grandeza, isso nos ensina a Bíblia, nos 

ensina aqueles que na sua maior dimensão souberam recuar sempre que foi necessário para 

poder avançar. Mas sobre gestão falarei daqui a pouco. Queria, para finalizar, a minha 

intervenção, que se despede do Fernando e da Estela e da Nádia, neste momento, desejar a 

vocês felicidades e que vocês tenham este registro destes quatro anos que aqui estiveram à 

frente da Prefeitura de São Paulo como prefeito, como primeira dama, como vice-prefeita da 

cidade a melhor lembrança. Vocês contribuíram para a biografia positiva da nossa cidade. Assim, 

ao longo dos próximos meses, estaremos juntos em várias circunstâncias para ouvir os 

conselhos, ouvir as opiniões do Fernando e de outros ex-prefeitos da nossa cidade. A dimensão, 

governador Geraldo Alckmin, do seu discurso é a dimensão da democracia que move o nosso 

país. É esta democracia que todos nós devemos aplaudir, é a democracia que não tem uma cor, 

é a democracia que não tem um partido, embora todos nós fizemos, os nossos partidos, o PSDB, 

o nosso Partido da Social Democracia, o Partido dos Trabalhadores, do prefeito Fernando 

Haddad, assim como todos os demais partidos. Mas ao administrar a cidade de São Paulo nós 

estaremos administrando para todos, todos os brasileiros e não brasileiros que aqui vivem 

indistintamente. Essa será a nossa índole exatamente como fizemos nesta transição. Obrigado, 

Fernando. Obrigado, Estela. Obrigado, Nádia. Daqui a pouco nós estaremos aqui mais uma vez 

juntos lutando pela mesma bandeira, a bandeira da cidade de São Paulo. A bandeira brasileira. 

Muito obrigado. 


