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Seis museus serão reformados
Serviço começa com pintura no Casarão do Carmo e Pinacoteca; também serão readequados os Centros de 
Memória Expedicionários; Cidades-Irmãs; de Informações Turísticas; Taro Konno; e o Museu Visconde de Mauá

Terão início hoje as obras de re-
forma, adequação e modernização 
de museus da cidade. Os trabalhos 
serão feitos em seis espaços geridos 
pelo município: o Centro de Cul-
tura e Memória Expedicionários 
Mogianos, o Centro de Exposições 

Cidades-Irmãs – Seki/Toyama, a 
Pinacoteca de Mogi das Cruzes, o 
Centro de Informações Turísticas, 
o Museu Histórico e Pedagógico 
Visconde de Mauá e o Centro de 
Cultura e Memória Taro Konno. As 
obras resultam do projeto de auto-

ria da Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo aprovado em 2018 
no programa Município de Inte-
resse Turístico (MIT), do governo 
do Estado de São Paulo. Ao todo, 
serão investidos R$ 418.262,84.  
Cidades, página 4 Museu Visconde de Mauá, no Casarão do Carmo, está no pacote

PMMC/Divulgação

Depoimentos dos pracinhas serão exibidos em sala do museu

PMMC/Divulgação

Além da parte elétrica e outros trabalhos internos, pintura externa da Pinacoteca será refeita

Mogi News/Arquivo

Para o ano que vem

Inês Paz quer uma vereadora 
na presidência da Câmara

A parlamentar eleita Inês Paz (PSOL) cobra que uma
das três vereadoras tenha oportunidade de concorrer 
ao posto mais alto do Legislativo. Cidades, página 3

M
o

g
i 

N
e

w
s

/A
rq

u
iu

vo

Transição de governo

Prefeito eleito cobra informações 
sobre gastos na Prefeitura

A equipe de transição de governo do prefeito eleito Caio Cunha (Pode) está 
solicitando relatórios às secretarias municipais para entender como vem 

funcionando a máquina pública. O grupo selecionado pelo futuro chefe do Executivo 
enviou 35 ofícios para os mais diversos setores da Prefeitura. Cidades, página 3

Parcela de julho do IPTU vence neste dia 15
PRAZO

Os contribuintes que optaram pelo adiamento da parcela de julho do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) têm até o dia 15 de dezembro para fazer o 
pagamento. O vencimento de alguns meses foi adiado devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Para efetuar o pagamento é necessário imprimir 
a segunda via da parcela pelo site da Prefeitura. Cidades, página 5


