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Prefeitura terá de solucionar 
dívida de 25 mil famílias

Segundo Caio
Cunha, mogianos 
que ampliaram 
imóveis nos últimos 
anos não foram 
notificados sobre 
pagamento de 
ISS sobre a obra; 
débito chega a 
R$ 100 milhões

O prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) disse ontem, durante cole-
tiva de imprensa, que tenta reverter 
a situação de 25 mil famílias mo-
gianas em débito com a Prefeitura 
no valor total de R$ 100 milhões, 
devido à ampliação de seus imó-
veis. A situação preocupa Cunha, 
que promete mobilizar esforços da 
futura gestão para que a dívida de, 
em média, R$ 4 mil em Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para cada fa-
mília, seja anistiada ou postergada. 
Prefeitura corre risco de cair em cri-
me de improbidade administrativa. 
Cidades, página 4

Dois editais estaduais de concessão que ganharam grande projeção neste ano, por motivos diferentes, ficarão para 2021, contrariando estimativas 
iniciais de que seriam divulgados até o final de 2020. Para este ano também era esperada a definição da empresa responsável pela primeira Parce-
ria Público Privada (PPP) de Mogi, referente à gerência da destinação dos resíduos sólidos. O edital também ficou para 2021. Cidades, página 5

Indigesto e aguardado

EDITAIS DO PEDÁGIO E REFORMA DAS ESTAÇÕES FICAM PARA 2021 

CPTM adiou as melhorias para as estações Mogi das Cruzes, 
Jundiapeba e Estudantes; Braz Cubas não faz parte do pacote

Diversos protestos contra pedágio na SP-88 foram feitos,
mas até agora, não há definição sobre a instalação

Fotos: Mogi News/Arquivo
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  Queda de árvore gera interdição e falta de luz. Opinião, página 2

OFICIAL

Caio Cunha 
toma posse 
amanhã
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O prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) toma posse do cargo ama-
nhã, na Câmara Municipal, em 
cerimônia reduzida, por conta da 
pandemia de Covid-19. A cerimô-
nia será às 15 horas, no plenário. 
Cidades, página 4


