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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

64 mil pessoas do Alto Tietê 
são beneficiadas com entrega 
de 283 toneladas de alimentos
Este é o resultado das arrecadações feitas pelas prefeituras do G5 junto à população, entidades e o governo do Estado

MOGI

  Escolas vão receber 100% dos alunos a 
partir de quarta-feira. Cidades, página 4

As prefeituras de cinco das cida-
des mais populosas do Alto Tietê, o 
G5 regional, informaram  que pelo 
menos 283 toneladas de alimentos 
foram arrecadadas pelos municí-
pios e encaminhadas para famílias 
em situação de vulnerabilidade na 
região. Na somatória, mais de 64 
mil pessoas foram atendidas. So-
mente em Mogi das Cruzes, mais 
de 30 toneladas de alimentos fo-
ram distribuídas para entidades 
nos bairros. As dorações foram ob-
tidas junto ao governo do Estado, 
empresários locais e doações da 
comunidade em ações como “Dri-
ve-thru Solidário”, com o atendi-
mento a mais de 20 mil moradores.  
Cidades, página 8

Aplicações também vão ocorrer na 
segunda-feira. Cidades, página 4
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Rua Rui Barbosa 

tem mudança 

de direção. p3
Conteúdo arrecadado é distribuído para famlilas em vulberabiliidade social, parte delas pela Covid

 Maurício Sordilli/Secop Suzano

D
iv

u
lg

a
çã

o

Suzano

Doses são aplicadas em 15,6 
mil pessoas durante a semana

Números contabilizados levam em conta tanto a 
primeira quanto a segunda dose. Cidades, página 3
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal Benedicto Sér-
vulo de Sant´Anna ampliou seu ex-
pediente e passou a funcionar tam-
bém às segundas-feiras. Até então, 
o funcionamento era de terça a sá-
bado. O horário, portanto, passará 
a ser de segunda a sábado, das 9h 
às 16h45. O atendimento ocorre no 
piso térreo do Centro Cultural. O 
empréstimo de livros deve ser agen-
dado pelos telefones 4798-6986 ou 
4798-6987, nos mesmos dias e ho-
rários de funcionamento do equi-
pamento ou a qualquer momen-
to,  pelo e-mail biblioteca.cultura@
pmmc.com.br.

LIMPEZA NOS BAIRROS
Doze bairros da cidade serão aten-
didos hoje pelas operações Cata-
-Tranqueira e Cata-Pneus. Os tra-
balhos serão realizados Residencial 
José Elias, Vila Rubens, Vila Cidinha, 
Chácara das Flores, Vila Celeste, Jar-
dim Paulista, Vila Nancy, Vila Flávio, 
Vila Bernadotti, Vila progresso, Vila 
Vitória e Vila Lavínia. Os moradores 
desses locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que não te-
nham mais serventia na frente de 
suas casas até as 7 horas de hoje.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 4798-5706.

PROJETO ACONCHEGO
A Secretaria Municipal de Admi-
nistração, por meio do Núcleo de 
Acompanhamento aos Servidores 
(NAS), realizou ontem o primeiro 
acolhimento presencial do “Proje-
to Aconchego” tendo a adoção como 
tema central. O encontro contou com 
a presença de servidores que pas-
sam por esse processo e da titular 
da pasta, Cintia Renata Lira, que é 
mãe de cinco filhos, sendo duas me-
ninas adotivas. Na oportunidade, o 
grupo pôde compartilhar experiên-
cias sobre o assunto.

DIA DA INDEPENDÊNCIA
Em virtude do feriado do Dia da In-
dependência do Brasil nesta terça-
-feira e do ponto facultativo de se-
gunda-feira, a população deve estar 
atenta quanto ao funcionamento de 
repartições municipais. Órgãos pú-
blicos irão paralisar suas ativida-
des, mas os serviços essenciais não 
serão interrompidos. O atendimen-
to normal retorna na quarta-feira. 
O feriado está previsto no decreto 
municipal nº 9.560/2021.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O que nós precisamos

O 
ser humano tem necessidades, 
e não são poucas, se levarmos 
em conta os arranjos da civili-
zação: comer, beber, um teto 

sobre a cabeça, uma cama para dormir, en-
tretenimento para o corpo e bálsamo para a 
alma, tranquilidade e saúde para perseguir 
seus sonhos e ambições. 

O professor Antonio Carlos Lima, coor-
denador dos cursos de Marketing, Logística, 
Gestão Financeira, Processos Gerenciais e 
Recursos Humanos no Centro Universitário 
Brazcubas falou sobre o presente e o futuro 
da geração de empregos no Alto Tietê, sob a 
nova luz do mundo depois da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Das cinzas da 
intensa crise trazida pela doença, surgem as 
oportunidades de um novo paradigma de 
crescimento, de um futuro com investimen-
tos em qualificação profissional, aperfeiçoa-
mento de processos, em infraestrutura e em-
preendedorismo.

Mas, seria possível conseguirmos esta “lar-
gada milagrosa” na situação que vivemos hoje? 
Não podemos esquecer que, para além das 
oportunidades que temos para o amanhã, ain-

da precisamos atravessar o deserto do dia de 
hoje. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) mostram que o Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma de todas as rique-
zas produzidas por nosso país, recuou 0,1%, 
o que demonstra uma nova onda de recessão 
surgindo. Ainda estamos com 14,5 milhões 
de desempregados, com o aumento no custo 
de vida quase que mensal, com itens básicos 
como carne vermelha, café, açúcar, gás de co-
zinha e feijão, obrigando famílias a fazerem 
a pior das escolhas: comer pouco por muito 
tempo ou comer dignamente uma única vez.

Mesmo no Alto Tietê, as secretarias mu-
nicipais responsáveis pela Assistência Social 
atendem a dezenas de milhares de famílias 
em situação de vulnerabilidade, a despeito 
do saldo positivo das contratações no mês de 
junho segundo o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged).

Sonhamos e desejamos correr para longe 
da crise e entrar na nova rota do desenvolvi-
mento que está aberta e desimpedida. Mas, 
acima de tudo, precisamos primeiramente 
nos levantar e sobreviver a esta interminável 
noite de incertezas que nos assola.

É lamentável e triste que 
um país rico como o Bra-
sil, em recursos que pode-
ria atingir em poucos anos a 
posição de terceira potencia 
mundial, permaneça se arras-
tando, devido à incoerência, 
imoralidade e a busca cons-
tante dos interesses pessoais, 
por integrantes das lideran-
ças dos poderes.

É triste ter que dizer, mas 
se não houver intervenção 
militar para harmonizar os 
três poderes, tudo caminha-
rá para o caos e aumento da 
criminalidade. Os poderes 
representativos não estão se 
dedicando para que tudo fun-
cione adequadamente. Como 
colocar o Brasil nos trilhos 
para salvar a sociedade e im-
plantar um novo progresso. 

Implantando uma políti-
ca de alto nível desaparece-

Brasil: vácuo político

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

riam as favelas, diminuiria a 
criminalidade e uma educa-
ção de primeiro mundo seria 
implantada nas escolas públi-
cas. É possível sim, tudo de-
penderá dos fatores políticos 
quando lideranças se unirem 
para eliminar o vácuo políti-
co existente nas instituições. 
Como falar dos sem terra? Ora 
é possível fazer uma profun-
da reforma agrária, desde que 
não se venda o território bra-
sileiro como estão fazendo. As 
reservas indígenas são neces-
sárias, mas as áreas das tribos 
são coordenadas por ONGs 
estrangeiras para levar as re-
servas naturais para os países 
que estas ONGs comandam. 

A alienação e desinforma-
ção dos brasileiros sobre ques-
tões prioritárias são patentes. 
A constituição federal esta-
belece em seus artigos que 

há forças legais para intervir 
nos poderes e convocar elei-
ções gerais. 

As lideranças afoitas para 
implantar ideologias são pes-
soas egoístas e plenamente 
materialistas. Quando há um 
processo judicial (entre autor 
e réu) é o juiz quem prolata 
a sentença decidindo o caso. 
Os três poderes no Brasil estão 
em conflitos, então somente 
com uma intervenção militar, 
(sem ditadura ou torturas) é 
que poderá surgir equilíbrio 
para que esta nação tome um 
novo rumo. 

O Brasil se tornando rico 
e desenvolvido, aí sim, po-
derá colaborar com outras 
nações. Mas não como fize-
ram os governos anteriores 
que roubaram os cofres do 
Brasil e depositaram em ou-
tras nações.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política. 

 olavocamara.adv@uol.com.br
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A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha, e a 
secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon, estiveram no Centro 
Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) para entregar ao Fundo Social as 
arrecadações feitas pela Cultura referente aos eventos realizados no aniversário 
da cidade. Foram aproximadamente 350 quilos de alimentos arrecadados, a partir 
da troca dos ingressos de diversos eventos culturais. 
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 EVENTOS DE ANIVERSÁRIO RENDEM DOAÇÕES
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Semana termina com 15,6 mil 
pessoas vacinadas na cidade
Somente em relação à aplicação do reforço, foram 8.644 doses nos três polos de imunização no município

CONTRA COVID

Suzano - A campanha 
de imunização contra o 
coronavírus (Covid-19) re-
gistrou 15.623 atendimentos 
nesta semana, durante três 
dias de operação. Do total, 
6.979 moradores receberam 
a primeira dose, enquanto 
8.644 completaram a se-
gunda etapa da vacinação. 
Somente ontem, a segunda 
dose chegou para 4.212 
suzanenses nos três polos de 
atendimento na cidade, que 
também acolheram outras 
1.294 pessoas que ainda 
não haviam se imunizado.

Até o momento, o muni-
cípio contabiliza pelo menos 
212.015 pessoas vacinadas 
com a primeira dose, sendo 
86% da população maior 
de 12 anos, estimada em 
246.463 cidadãos. Do to-
tal de imunizados, 87.090 
completaram a segunda 
etapa, o que representa 
41%, e 7.545 receberam a 
vacinação em dose única.

Ontem, a cidade registrou 
5.506 atendimentos, sendo 

1.294 na primeira dose e 
4.212 na segunda. O local 
com maior movimentação 
foi a Arena Suzano, com 
2.508 pessoas acolhidas no 
ginásio e 743 no sistema 
drive-thru. Já na região 

norte, 1.149 suzanenses 
buscaram atendimento, en-
quanto em Palmeiras outros 
1.106 cidadãos receberam 
a aplicação. 

Para o secretário muni-
cipal de Saúde, Pedro Ishi, 

a semana deixou um saldo 
positivo. “O trabalho foi 
intenso, mas garantimos 
atendimento a todos que 
compareceram. Acredito que 
o dia com maior demanda foi 
a quarta-feira, na vacinação 

dos adolescentes maiores de 
14 anos. Realmente ficamos 
até o último vacinado na 
Arena Suzano. Em relação 
à segunda dose, a demanda 
foi diluída nos outros dois 
polos, que também recebe-
ram um número expressivo 
de visitas ao longo dos dois 
dias de atendimento”, disse.

O titular da Pasta também 
reforçou a importância da 
prudência durante o feriado 
prolongado de 7 de setembro, 
quando comemora-se o Dia 
da Independência. “Mesmo 
com toda essa vacinação, não 
podemos descuidar. Por isso, 
pedimos incessantemente: use 
máscara. A proteção ainda é 
indispensável, assim como 
a higienização das mãos e 
o distanciamento social, se 
possível. Os riscos continuam, 
precisamos nos cuidar e cuidar 
de quem a gente ama. Além 
da questão da pandemia, é 
preciso pontuar a segurança 
no trânsito. Se beber, não 
dirija”, completou.

A expectativa é de que o 

cronograma de vacinação 
continue na próxima semana, 
com nova atualização prevista 
para quarta-feira. Quanto à 
aplicação da terceira dose ou 

“dose de reforço”, a Secretaria 
Municipal de Saúde aguarda 
orientações práticas e o envio 
de mais doses por parte do 
governo do Estado. Todas 
as informações referentes à 
imunização são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

Mortes por Covid
A semeana no Alto Tietê 

chegou com o registro de 
mais duas mortes por co-
ronavírus: foi confirmada 
o óbito de uma mulher em 
Itaquaquecetuba, de 62 anos, 
e de outra, de 91, em Mogi 
das Cruzes.

Campanha de vacinação em Suzano deve retornar nesta próxima semana

Wanderley Costa/Secop Suzano

Ferraz - O vereador An-
tônio Carlos Alves Correia 
(Republicanos), o Tonho, 
chamou a atenção da prefeita, 
Priscila Gambale (PSD), na 
sessão da última terça-feira, 
para a falta de profissionais 
na área da Saúde. Segundo 
ele, durante as constantes 
visitas feitas aos postos de 
saúde, tem visto que a ca-
rência de servidores afeta 
o atendimento ao público 
e sobrecarrega o trabalho 
das equipes.

Além disso, o vereador 
também alertou a gestora 
sobre o déficit de funcionários 
na Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, que ape-
sar da existência de poucos 
colaboradores, permanece 
cuidando da zeladoria de um 
modo geral. Por isso, Tonho 
fez um apelo à administração 
municipal para que estude a 
contratação urgente de mais 
servidores na Saúde.

Em todo caso, mesmo 
detectando esse tipo de de-
ficiência na Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos, o 

Vereador alerta para  
a falta de funcionário

Saúde

parlamentar que já ocupou 
a pasta de Transporte e Mo-
bilidade Urbana na gestão 
anterior, elogiou a atuação 
do titular e vereador licen-
ciado, Agílio Nicolas Ribeiro 
David (PSD). Segundo ele, o 
secretário não mede esforços 
para atender à demanda

Tonho também enalteceu 
o papel dos secretários de 
Planejamento Urbano e do 
Meio Ambiente e Proteção 
Animal, respectivamente, os 
colegas afastados Hodirlei 
Martins Pereira (PSD), o 
Mineiro, e Claudio Rober-
to Squizato (PL). “De fato, 
esses três secretários atuam 
no contato direto com a 
comunidade”.

Em contrapartida, Tonho 
lamentou o fato de já ter 
pedido a instalação de rede 
de fibra óptica, ou seja, de 
internet banda larga nas 
escolas municipais e nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), porém, até a pre-
sente data foi atendido. Por 
isso, ele pretende reiterar as 
cobranças.

Ferraz - Desde ontem, a 
avenida Rui Barbosa, no 
bairro Romanópolis, está 
com sentido direto à rua José 
Moreno, com bifurcação a 
esquerda para acesso à rua 
Gothard Kaesemodel Júnior 
e, para a direita acesso ao 
pontilhão ou a avenida Brasil.

Após um estudo técnico e 
consulta popular, as mudanças 
acontecem para a preserva-
ção da vida e segurança de 
condutores e pedestres.

Com o intuito de melhorar 
a viabilidade local, nesse 
período de adaptação não 
haverá multas. O objetivo 
será orientar sobre as novas 
de circulação para que todos 
sejam informados.

O local recebeu sinali-
zação, instalação viária de 
identificação e a troca de 
manutenção da pintura no 
asfalto. Informações po-
dem ser adquiridas com a  
Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana pelo 
telefone 4674-4000.

Rua Rui Barbosa 
tem alteração de 
direação na Vila 
Romanópolis

Trânsito

Região  - Na abertura da 
segunda edição do Fórum 
Internacional da Educação 
dos Municípios do Alto Tie-
tê, realizada anteontem, fo-
ram debatidos os desafios e 
aprendizados impostos pela 
pandemia nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. O 
evento contou com palestras 
das professoras Fernanda 
Leopoldina Parente Viana, 
da Universidade do Minho 
(Portugal), e Magda Soares, 
ganhadora de um prêmio 
Jabuti com um trabalho sobre 
alfabetização infantil.

O presidente do  Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), realizou a abertura do 
evento. “A realização de mais 
uma edição deste fórum é de 
grande valia e aprendizado 
para os nossos docentes e 
desenvolvimento para nossas 
crianças”, disse.  

A professora Fernanda com-
partilhou sobre o modo como 
Portugal enfrentou o desafio 

de assegurar os direitos de as 
crianças continuarem a apren-
der. “Houve uma mobilização 
muito grande da sociedade 
e dos professores para que o 
impacto da pandemia fosse 
mínimo aos alunos”, relatou 
a professora.

A professora Magda trouxe 
um cenário de desafios e 
perspectivas no período pós-

-pandemia. “As percepções 
sociais e econômicas da pan-
demia trouxeram agravamento 
muito sério das desigualdades, 
por isso há desafios que estão 
além de nossa realidade de 
educadores, mas é preciso 
superar a lacuna que foi aberta 
na escolarização das crianças, 
reconhecer estas crianças 
que enfrentaram a pandemia, 
e adaptá-las/readaptá-las à 
cultura escolar”, frisou.

Outros quatro encontros 
serão realizados nos dias 9, 
16, 23 e 30 de setembro, das 
19 às 21 horas. As sessões 
podem ser acompanhadas em 
transmissão aberta em tempo 
real via YouTube no canal 
Fórum Educação Alto Tietê.

Fórum debate aprendizado  

durante a pandemia

Educação

Poá - Cerca de 10 mil doses 
de vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) que estavam sob 
análise do Plano Nacional 
de Imunização (PNI) foram 
liberadas para uso, após envio 
do laudo do órgão responsável, 
no final da tarde de ontem. As 
referidas doses foram enviadas 
para análise pelo Departamento 
de Vigilância em saúde de Poá, 
em virtude de uma oscilação 
de energia que ocasionou a 
alteração de dois graus na 
temperatura do freezer de 
armazenamento, ocorrida 
no último sábado.

“Apesar da oscilação na 
energia ocorrer por 52 mi-
nutos, optamos em solicitar 
a análise por entender que a 
saúde das pessoas deve ser 
colocada acima de tudo”, 
afirmou o responsável pelo 
departamento, Leonardo 
Barbosa Garcia.

Conforme o laudo enviado 
pelo PNI, todas as doses en-
viadas para avaliação foram 
classificadas como satisfatórias .

Doses foram 
liberadas 
para o uso na 
vacinação

Coronavírus
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Programa Cultura Mogi 
estreia hoje na TV Câmara 

Mogi- Hoje, ao meio-dia, 
será a estreia do Cultura Mogi, 
um programa de variedades 
culturais, produzido pela 
equipe da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo. A ação 
faz parte da programação em 
comemoração ao aniversário 
de 461 anos da cidade. 

O programa será apresen-
tado por Beto Malvão, Bruna 
Panegassi e Acme Sam e será 
dividido em quatro blocos. 
O primeiro deles, intitulado 
Papo de Artista, será apre-
sentado por Bruna Panegassi 
e exibirá entrevistas por ela 
feitas com artistas mogianos. 

Nesta primeira edição, a 
entrevistada será Renata Bar-
dazzi, bailarina profissional 
do Theatro Municipal de 
São Paulo.

O segundo bloco, de nome 
Por Aí, será apresentado por 
Acme Sam e consiste em 
um bate-papo com artistas 
e produtores culturais peri-
féricos de Mogi das Cruzes. 
O público poderá conferir 
hoje a entrevista feita com 

Comemoração ao aniversário

o rapper Marcos Favela, no 
Centro Cultural de Mogi.

Fala Aí Prefeito é o nome 
do terceiro bloco, que trará 
a participação do prefeito 
Caio Cunha (Pode), falando 
sobre assuntos relacionados 
à cidade. Nesta edição, ele 
convida os mogianos a par-
ticiparem das atividades em 
comemoração ao aniversário 
de 461 anos de Mogi.

O último e quarto blo-
co, denominado Anota Aí, 

servirá como uma vitrine 
para a divulgação da agenda 
cultural da cidade.

O programa Cultura Mogi 
será exibido pelo canal di-
gital 3.2 UHF da Câmara 
Municipal, pela operadora 
NET, no canat 7 e online no 
site da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes. Haverá 
programas inéditos todos 
os sábados, ao meio-dia, 
com reprises ao longo da 
programação.

Apresentadores são Beto Malvão, Bruna Panegassi e Acme Sam

Divulgação/PMMC

Escolas e creches poderão atender 
até 100% a partir de quarta-feira
Retomada gradual das atividades tem sido feita de forma planejada e de acordo com os índices epidemiológicos 

REDE MUNICIPAL

Mogi- Escolas e creches 
da rede municipal de ensino, 
adequadas ao protocolo 
sanitário, poderão atender 
até 100% do total de alunos 
matriculados por turma a 
partir da próxima quarta-

-feira com distanciamento 
de 1 m. A retomada gradual 
das atividades presenciais 
na rede municipal de ensi-
no tem sido feita de forma 
planejada e de acordo com 
os índices epidemiológicos 
da Covid-19 na cidade.

A partir de quarta (08/09), 
o atendimento dos alunos 
poderá ser feito por meio 
de revezamento por grupos-

-controle semanais ou diários, 
de acordo com opção de cada 
unidade escolar, assegurando 
o distanciamento de 1 m. 
As escolas podem concluir 
os grupos controles da fase 
anterior da retomada gradual 
antes de iniciar a nova fase. 
Alunos com dificuldades 
poderão participar de mais 
de um grupo controle.

O atendimento aos alunos 

continuará sendo feito de 
forma mista (presencial e 
remota). Entre os dias 8 de 
setembro e 3 de outubro 
será uma fase de transição 
com atendimento opcional 
às quintas-feiras, conforme 

definição da comunidade 
escolar. A partir do dia 4 
de outubro, o atendimento 
presencial será ampliado 
para quinta-feira.

As escolas seguem um 
rigoroso protocolo sanitário 

com mais de 100 itens, que 
está disponível no portal da 
Secretaria de Educação (https://
portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br/content/gaepe). 
Cada unidade escolar conta 
com a Brigada da Pandemia 

na Educação, formada por 
três servidores com o objetivo 
de assegurar o cumprimento 
dos protocolos, orientar os 
profissionais e alunos e se 
comunicar com as famílias 
e equipamentos de Saúde.

Mogi das Cruzes foi a 
primeira cidade no Brasil a 
ter um Gabinete de Articu-
lação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
(GAEPE), instituído pela 
Prefeitura em parceria com 
o Instituto Articule, o Co-
mitê Técnico da Educação 
do Instituto Rui Barbosa e 
a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon). O gabinete 
une diferentes setores da so-
ciedade e instituições para um 
diálogo aberto e transparente 
sobre os principais desafios 
e impactos da pandemia na 
Educação.

Atendimento presencial poderá ser feito por meio de revezamento por grupos-controle semanais ou diários

Divulgação/PMMC

Entre os dias 8 de 
setembro e 3 de 
outubro será a fase 
de transição com 
atendimento opcional

Campanha de Vacinação 
contra Covid segue hoje

Mogi - A Prefeitura prosse-
gue com a imunização contra 
a Covid-19 hoje e na próxi-
ma segunda-feira para quem 
efetuou agendamento prévio 
pelo www.cliquevacina.com.
br . O maior volume de aten-
dimento estará concentrado na 
aplicação de segundas doses. 

Ontem foram disponibiliza-
das vagas para segundas doses 
dos imunizantes AstraZeneca/
Fiocruz e Pfizer/Biontech 
para quem tomou a primeira 
dose até o dia 16 de junho e 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 
para quem tomou a primeira 
dose até 9 de agosto. Às 19 
horas, serão liberadas vagas 
de Astrazeneca para quem 
tomou a primeira dose até 
20 de junho. 

Os mogianos devem ficar 
atentos às publicações no 
site oficial ou buscar novas 
atualizações que são efetuadas 
com doses remanescentes. 

Para receber a vacina é 
preciso ter efetuado o agen-
damento online e comparecer 
munido de documento pessoal, 

Agendamento

comprovante de endereço e 
comprovante de agendamento, 
CPF ou Cartão SUS e com-
provante da primeira dose.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou um total 
de 462.206 doses contra a 
Covid-19: 311.517 primeiras 
doses, 140.646 segundas doses 
e 10.043 doses únicas. Os 
dados representam 92% de 
cobertura em primeira dose 
e/ou dose única e 44% para 
segunda dose e/ou dose única. 

Já foram imunizados 12.267 
jovens e adolescentes de 12 
a 17 anos. 

Terceira dose
Mogi das Cruzes deve re-

ceber neste final de semana 
a primeira remessa de doses 
destinadas à aplicação da 
terceira dose. O atendimento 
será iniciado pelos idosos com 
85 anos ou mais que tenham 
recebido a segunda dose há 
pelo menos 6 meses.

Remessa para 3ª dose deve chegar no final de semana

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas 
Mecânicas e de Material Elétrico de Ferraz de Vasconcelos 

C.N.P.J  63.899.215/0001-06 
Rua Napoleão Rodrigues Laureano N.o 88 – Fone/Fax 4678-3422 / 4675-8753 – Ferraz de Vasconcelos - SP 

 
 
 
 

 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

  Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ferraz de Vasconcelos, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, na forma estatutária e da legislação vigente, a saber: 
 

ASSEMBLÉIA: será realizada no próximo dia 10 do mês de setembro do ano 2021, às 
16:00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 17:00 horas, em segunda 
convocação, na sede social da entidade sita à Rua Napoleão Rodrigues Laureano, 88 – Vila 
Maria Rosa – Ferraz de Vasconcelos – SP. 

 
  Na referida assembléia, os trabalhadores sócios e não sócios deverão deliberar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 
 
    A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior; 
 
    B) Discussão, apreciação e deliberação sobre a negociação coletiva a ser 
realizada com os Sindicatos de Categoria Econômica e FIESP, para a fixação do percentual de reajuste 
salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídico, bem como, das 
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou 
instauração de Dissídio Coletivo referente à data base 1º de novembro. 
 
    C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto 
da contribuição de assistência e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, 
sócios ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na 
forma a ser aprovada e convencionada, 
                                            
    D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes 
especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Ferraz de Vasconcelos, para, em conjunto ou separadamente, 
promoverem entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, 
junto aos Sindicatos Econômicos e FIESP, ou instauração de Dissídio Coletivo de interesse da 
categoria ou Acordo Judicial. 
 

Ferraz de Vasconcelos, 03 de setembro de 2021. 
 
 
 

Alfredo de Jesuz Filho 
Presidente 

 

 
Errata do edital

Devido a um erro no sistema do jornal diário do alto Tietê, não 
houve a publicação deste edital na data correta 03/09/2021.

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 41.934.221/0001-14 - NIRE 35.300.570.880

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 2 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 9:00, na sede da CS Brasil Holding 
e Locação S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Sala 2, 
Vila Cintra, CEP 08745-900. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia. 3. MESA: Presidente: Anselmo Tolentino Soares Junior; e Secretária: Maria Lúcia de Araújo. 4. ORDEM 
DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 
Companhia, no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data da Emissão (conforme definido abaixo) (“Debêntures” e 
“Emissão”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, 
respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos, da CS Brasil Holding e Locação S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) e a Simpar S.A. (“Escritura de Emissão” e “Fiadora”, respectivamente); (II) a autorização 
e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências 
e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se 
limitado a (a) contratação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediação da 
Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do 
serviço, bem como celebrar o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (b) contratação dos demais prestadores de 
serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o banco ou agente liquidante, o escriturador, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão 
– Balcão B3 (“B3”), o Agente Fiduciário e o(s) assessor(es) legal(is) (em conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures  
e/ou da Oferta Restrita, bem como a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e seus respectivos eventuais 
aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e  
(III) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de 
procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou 
restrições, o quanto segue: (I) nos termos do artigo 59, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições 
principais: (a) Número da Emissão: A Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de 
Séries: A Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (d) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da 
emissão das Debêntures será o dia 2 de setembro de 2021 (“Data de Emissão”); (e) Data de Início da Rentabilidade: Para todos os 
fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) (“Data de Início 
da Rentabilidade”). (f) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures no âmbito da Emissão, observada 
a possibilidade de distribuição parcial, conforme previsto na alínea (l) abaixo e a ser previsto na Escritura de Emissão; (g) Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”); (h) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão 
prazo de vencimento de 743 (setecentos e quarenta e três) dias contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de 
setembro de 2023 (“Data de Vencimento”). A Data de Vencimento poderá ser alterada por meio da Repactuação Programada 
(conforme definido abaixo); (i) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão 
destinados ao reforço do capital de giro, dentro da gestão ordinária de seus negócios, na forma prevista no estatuto social da 
Companhia; (j) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para 
(i) distribuição no mercado primário por meio do MDA — Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e 
(ii) negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 — Títulos e Valores 
Mobiliários (“CETIP21”), também administrado e operacionalizado pela B3, sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente e as 
negociações das Debêntures custodiadas eletronicamente e as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da 
B3; (k) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, sob o regime melhores esforços de colocação, a ser realizada pelo Coordenador Líder, nos termos da Instrução CVM 476 
e demais disposições regulamentares aplicáveis, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição 
de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), de acordo com os termos e condições do “Instrumento Particular de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 
1ª (Primeira) Emissão da CS Brasil Holding e Locação S.A.” a ser celebrado entre o Coordenador Líder, a Companhia e a Fiadora 
(“Contrato de Distribuição”), tendo como público alvo Investidores Profissionais. O plano de distribuição pública das Debêntures 
seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição (“Plano de Distribuição”). Para tanto, o 
Coordenador Líder poderá acessar até no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou 
aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (l) Distribuição Parcial: Em razão do regime de 
melhores esforços de colocação, será admitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, nos termos do 
artigo 5-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”). Eventual saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita será cancelado pela Companhia, 
por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sendo dispensada a realização de novo ato societário da Companhia para tanto e 
sem necessidade de aprovação dos titulares de Debêntures (“Debenturistas”); (m) Prazo de Subscrição, Forma de Integralização 
e Preço de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas dentro do período de distribuição previsto nos artigos 
7-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo com os procedimentos da B3 e observado o Plano de Distribuição, à vista, no ato da 
subscrição, em moeda corrente nacional, (i) na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas Datas de 
Integralização posteriores à primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a efetiva Data de Integralização (“Preço de Integralização”). Para os fins 
da Emissão, “Data de Integralização” significa a data em que ocorrer a efetiva subscrição e a integralização das Debêntures. Sobre o 
Preço de Integralização poderá incidir ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que, caso 
aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as Debêntures integralizadas em uma mesma data. Em relação às 
integralizações realizadas em Datas de Integralização diferentes, eventual ágio ou deságio poderá ser aplicado de forma diferente em 
cada Data de Integralização; (n) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa 
e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato 
de conta de depósito emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures, 
o extrato emitido pela B3, em nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3;  
(o) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (p) Espécie: As 
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, as Debêntures 
contarão com garantia fidejussória na forma da Fiança (conforme definido abaixo); (q) Local de Pagamento: Os pagamentos a que 
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia na respectiva data de pagamento, utilizando-se, conforme o caso: (i) os 
procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não 
estarem custodiadas eletronicamente na B3, os procedimentos adotados pelo escriturador ou, com relação aos pagamentos que não 
possam ser realizados por meio do escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso; (r) Atualização Monetária: O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (s) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão 
juros remuneratórios correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros - DI, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível 
em sua página da Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescido de uma sobretaxa (spread) equivalente a 1,90% (um inteiro e 
noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será 
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário 
desde a Data de Início da Rentabilidade ou Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) imediatamente anterior 
(inclusive), conforme o caso, até a data de pagamento, data de resgate antecipado ou data de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, o que ocorrer primeiro. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na 
Escritura de Emissão; (t) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a 
Remuneração será paga semestralmente, a partir da data do primeiro pagamento, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de 
março de 2022 e os demais pagamentos devidos todo dia 15 (quinze) dos meses de março e setembro de cada ano, sendo o último 

devido na Data de Vencimento (conforme eventualmente alterada por meio da Repactuação Programada) (cada uma dessas datas, 
uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (u) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de resgate 
antecipado das Debêntures ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na 
Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado integralmente em uma única data, qual seja, a Data de Vencimento 
(conforme eventualmente alterada por meio da Repactuação Programada); (v) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração 
das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão 
sujeitos a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento 
até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”);  
(w) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 
obrigação prevista nesta Escritura de Emissão, inclusive para fins de cálculo, até o Dia Útil imediatamente subsequente, se o 
vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para fins da 
Emissão, “Dia(s) Útil(eis)” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (x) Repactuação 
Programada: As Debêntures poderão ser objeto de repactuação programada (“Repactuação Programada”), de acordo com os 
procedimentos a serem previstos na Escritura de Emissão, observado que (i) a Repactuação Programada deverá ser formalizada, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes da Data de Vencimento então vigente; (ii) as Debêntures poderão ser objeto de Repactuação 
Programada no máximo 18 (dezoito) vezes; e (iii) a Repactuação Programada somente poderá ser realizada para postergação do 
vencimento das Debêntures em 12 (doze) meses adicionais à Data de Vencimento então vigente. A Repactuação Programada deverá 
ser objeto de aprovação em assembleia geral extraordinária da Companhia, bem como formalizada por meio de aditamento à 
Escritura de Emissão para prorrogação da Data de Vencimento, sem a necessidade de aprovação pelos Debenturistas e/ou pela 
Fiadora. Caso qualquer Debenturista se manifeste contrariamente à realização da Repactuação Programada, a Companhia deverá 
obrigatoriamente realizar a aquisição da totalidade das Debêntures de titularidade de tal Debenturista, na forma e prazo a serem 
previstos na Escritura de Emissão; (y) Resgate Antecipado Facultativo Total: Não será permitido o resgate antecipado facultativo 
das Debêntures; (z) Amortização Extraordinária Facultativa: Não será permitido o resgate antecipado facultativo das Debêntures; 
(aa) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, oferta facultativa 
de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade 
de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de 
Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão 
à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata 
temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento; e (ii) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, 
a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo; (bb) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 15 
da Instrução CVM 476, bem como os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterada 
(“Instrução CVM 620”) e demais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures 
adquiridas pela Companhia poderão, a exclusivo critério da Companhia (i) ser canceladas, (ii) permanecer na tesouraria da 
Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476, conforme 
aplicável. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão 
jus à mesma remuneração das demais Debêntures; (cc) Garantia Fidejussória: Para assegurar o pagamento de quaisquer 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Debenturistas contarão com garantia 
fidejussória, na forma de fiança, prestada pela Fiadora, de forma irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados 
pelo Agente Fiduciário, obrigando-se a Fiadora como fiadora e principal pagadora, em caráter solidário com a Companhia, pelo 
pagamento de quaisquer valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão (“Fiança”). O valor da Fiança é limitado ao valor total 
das obrigações inerentes à Emissão, o qual inclui: (i) o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, 
se for o caso, calculados nos termos da Escritura de Emissão, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive as despesas 
e custas judiciais, extrajudiciais, honorários e despesas com assessor legal, honorários e despesas com Agente Fiduciário, banco ou 
agente ou liquidante, escriturador, B3 e verbas indenizatórias, quando houver e desde que comprovadas, nos termos do artigo 822 do 
Código Civil (“Valor Garantido”); (dd) Classificação de Risco: Não será contratada agência de classificação de risco para 
atribuir classificação de risco (rating) às Debêntures; (ee) Vencimento Antecipado: Observados os termos da Escritura de 
Emissão, as Debêntures e todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, 
na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos, sendo certo que a qualificação (automático ou não automático), prazos de curas, 
limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções em relação a tais eventos serão negociados e 
definidos na Escritura de Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, os termos previstos na Escritura de Emissão (cada um deles, um 
“Evento de Inadimplemento”): (i) descumprimento pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada 
à Emissão; (ii) caso ocorra (1) a dissolução, a liquidação ou a extinção da Companhia; (2) a decretação de falência da Companhia;  
(3) o pedido de autofalência, por parte da Companhia; (4) o pedido de falência formulado por terceiros em face da Companhia;  
(5) o deferimento de pedido e/ou de plano de recuperação judicial ou extrajudicial a seus credores, por parte da Companhia;  
(6) o ingresso pela Companhia em juízo com requerimento de recuperação judicial; ou (7) qualquer evento análogo que caracterize 
estado de insolvência da Companhia; (iii) transformação da Companhia e/ou da Fiadora em sociedade limitada, nos termos dos 
artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) a incorporação (incluindo a incorporação de ações), a fusão ou a cisão da 
Companhia e/ou da Fiadora e/ou transformação ou cessão de qualquer forma, de obrigações e/ou direitos, da Companhia e/ou da 
Fiadora decorrentes da Escritura de Emissão; (v) protestos legítimos de títulos contra a Companhia e/ou contra a Fiadora;  
(vi) descumprimento pela Companhia de qualquer decisão judicial ou administrativa ou laudo arbitral; (vii) ocorrência de alteração do 
atual controle da Companhia e/ou da Fiadora, conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações 
(“Acionista Controlador”); (viii) deliberação tomada em assembleia pelos acionistas da Companhia, para redução do capital social da 
Companhia por seus respectivos acionistas; (ix) decretação de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da 
Companhia e/ou da Fiadora decorrente de quaisquer operações de captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de 
capitais, no mercado local ou internacional; (x) caso ocorra (1) a dissolução, liquidação ou extinção de quaisquer sociedades 
controladas, coligadas ou controladoras da Companhia (“Sociedades”); (2) a decretação de falência de quaisquer Sociedades; (3) o 
pedido de autofalência de quaisquer Sociedades; (4) o pedido de falência formulado por terceiros em face de quaisquer Sociedades; 
ou (5) o deferimento de pedido e/ou plano de recuperação extrajudicial a seus credores, por parte das Sociedades; (xi) descumprimento, 
pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária estabelecida na Escritura de Emissão; (xii) provarem-se 
falsas ou revelarem-se incorretas, incompletas ou enganosas, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Companhia  
e/ou pela Fiadora na Escritura de Emissão; (xiii) se o objeto social disposto no estatuto social da Companhia for alterado de maneira 
que sejam excluídas ou substancialmente reduzidas as principais atividades atualmente praticadas e os ramos de negócios 
atualmente explorados pela Companhia; (xiv) descumprimento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigação pecuniária 
decorrente de qualquer operações de captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de capitais, local ou internacional; e 
(xv) não manutenção, pela Fiadora, de qualquer dos índices financeiros a serem previstos na Escritura de Emissão (“Índices 
Financeiros”); e (ff) Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas a relacionadas à Emissão e/ou às 
Debêntures serão tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão. (II) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria da 
Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários 
e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do Coordenador 
Líder para a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva 
prestação do serviço, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação Prestadores de Serviços, podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures e/
ou da Oferta Restrita (especialmente os Índices Financeiros, o procedimento da Repactuação Programada, bem como a qualificação, 
prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções referentes aos Eventos de 
Inadimplemento), bem como a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e seus respectivos eventuais 
aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) aprovar 
a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, 
para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, nos termos das deliberações aqui previstas. 6. ENCERRAMENTO: Foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mesa: Anselmo Tolentino Soares Junior – Presidente; e Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Acionistas: Simpar S.A. Mogi 
das Cruzes, 2 de setembro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa.

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 026/20 - PROCESSO Nº 30.734/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
E PROJETOS BÁSICOS DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOAMBIENTAL, ESPECÍFICOS 
PARA OBRAS DO PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE 
PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria 
Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: CONSÓRCIO ENGECONSULT – 
MAIA MELO – MOGI DAS CRUZES e CONSÓRCIO GRMC, para a fase seguinte do certame. 
Decidiu, ainda, INABILITAR a empresa: CONSÓRCIO TUTO OFICINA, por não atender ao 
solicitado pelos subitens “5.1.6.1” e “5.1.6.2” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações e estabelecido conforme subitem “8.2.1” do Edital, o dia 16 de setembro 
de 2021, às 14 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na sala de 
reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 03 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNICA MUNICIPAL 
Mogi das Cruzes - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 50, §§ 1º e 4º, da Lei Complementar Municipal nº. 35, de 05 de 
julho de 2005, ficam os servidores Estatutários Ativos e Inativos (Efetivos) e Pensionistas, 
CONVOCADOS para a realização da 16ª Assembleia Geral Anual de Prestação de 
Contas - Exercício 2020, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2021 (terça-feira), no 
Auditório do CEMFORPE, Rua Antenor Leite da Cunha, 55, Centro Cívico – Mogi das 
Cruzes, com início em primeira chamada às 18h30, com 1/3 (um terço) dos segurados, e 
em segunda chamada às 19h00, com qualquer número. Em razão das restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19, e para melhor organização e respeito ao limite de pessoas no 
dia do evento, pedimos que confirme presença para garantir sua participação, preenchendo o 
formulário disponível no site: www.iprem.pmmc.com.br. Aqueles que não fizerem sua inscrição 
antecipadamente, ficam sujeitos à disponibilidade no dia do evento.

Mogi das Cruzes, 3 de setembro de 2021.
FRANCISCO VEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

Presidente do Conselho de Administração do IPREM

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 - Estabelece o Programa 
de Parcelamento Mogiano (PPM) para com o Município, concede anistia, e dá outras 
providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 31 de agosto de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - PROCESSO Nº 200.850/2021 e apensos
OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 21 de setembro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a 
necessidade de correção no preço de referência divulgado, fica suspensa “sine die” a 
sessão de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 16 de setembro 
de 2021, às08h01min. Após as correções, o edital será novamente publicado, com 
nova data de abertura, e será identificado pelo número 058-2/2021. Mogi das Cruzes, 

em 2 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE INCEN-
DIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO.  A Comissão 
Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fica estabelecido o dia 17 de setembrode 2021, às 09h00, para a 
abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, na Sala de Licitações do edifício - sede 
da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães 
n° 277 – Centro Cívico, tendo em vista que não houve interposição de recurso à 
fase anterior. Mogi das Cruzes, em 03 de setembro de 2021.  ERIC WELSON DE 

ANDRADE -  Presidente da CMPL.

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

FELIPE  NUNES  TEIXEIRA,  estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  dez  de  setembro de mil novecentos  e 
noventa e três (10/09/1993), residente e domiciliado Rua Doutor  Benedicto  da  
Cunha  Mello,  288,  Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  SILVIO  
CARLOS TEIXEIRA e de CLAUDIA NUNES DE ARAUJO TEIXEIRA.                                                      
MAYARA    GONÇALVES   PEREIRA,   estado   civil   solteira,   profissão nutricionista,  
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de outubro de   mil  novecentos  e  
noventa  e  seis  (02/10/1996),  residente  e domiciliada  Rua Efigênia Antônia 
dos Santos, 56, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de ADMIR DONIZETI 
PEREIRA e de CLARINE GONÇALVES DA SILVA NOGUEIRA.                                                    

GABRIEL  JOSÉ  BARBOSA DO NASCIMENTO APOLINÁRIO, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar departamento pessoal, nascido em Jacareí, SP no dia
vinte  de  dezembro  de dois mil (20/12/2000), residente e domiciliado Rua 
Alberto Antequera, 28, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filho de ALMIR ELIAS 
APOLINÁRIO e de LUCIENE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO.  
QUÉSIA  SANT  ANNA  DORNELES,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia doze de março de dois mil (12/03/2000),  
residente e domiciliada Avenida Julio Simões, 510, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de SANDRO APARECIDO DORNELES e de SOLANGE DE LIMA SANT 
ANNA DORNELES.                                   
Conversão de União Estável                                            

ROBERTO  ARAGÃO  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão metalurgico, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de março de mil novecentos e  
setenta  e  dois (06/03/1972), residente e domiciliado Rua São José Operário,  67,  
Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de ARLINDO PINHEIRO SANTOS e de 
HELENA ARAGÃO SANTOS.                            
ELAINE  CRISTINA DURÚ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  três  de maio de mil novecentos e sessenta  e  
nove  (03/05/1969),  residente e domiciliada Rua São José Operário,  67,  Vila 
Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALBERTO DURÚ FILHO e de TEREZA 
RODRIGUES DE SOUZA.                            

DEIVERSON MORGADO ALENCAR, estado civil divorciado, profissão chaveiro, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e 
oitenta e nove (20/05/1989), residente e domiciliado Rua Santa Rita, 198,  Jardim  
Cecília,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de Roberto Carlos Ferreira de Alencar e de 
Rosania Morgado Alencar.                     
ANNA  CLAUDIA  BRITO ROSA, estado civil divorciada, profissão agente de 
atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de junho de mil  
novecentos e noventa e dois (18/06/1992), residente e domiciliada Rua  Santa  
Rita,  198,  Jardim Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de Robson Ribeiro Rosa e 
de Benedita Aparecida de Brito Rosa.            
Conversão de União Estável                                            

WILSON  REINALDO, estado civil solteiro, profissão operador de mercado, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de abril de dois mil e um 
(05/04/2001), residente e domiciliado Rua Eulina Rosa dos Santos, 174, Vila  
Municipal,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filho de JONAS REINALDO e de ELIZABETH 
SILVEIRA REINALDO.                                          

LARISSA  APARECIDA  INACIO  AMURIM,  estado  civil  solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de novembro  
de  dois  mil e um (11/11/2001), residente e domiciliada Rua Dimitri  Doncev,  98,  
Vila  Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de MOIZES MOREIRA DE AMURIM e 
de ROZINEIDE INACIO DA ROCHA AMURIM.       

MARCOS  PHELIPE  DE  BARROS, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em  São  Paulo, SP no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa   
e   nove  (12/10/1999),  residente  e  domiciliado  Rua  São Francisco,  101, B 2, 
Ap 4, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de Marcos da Silva Barros e de 
Angela Maria da Silva Barros.          
BRUNA  PRISMIC  AMADOR,  estado  civil solteira, profissão supervisora, nascida  
em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de julho de mil novecentos e  noventa  e  
nove  (02/07/1999),  residente  e  domiciliada  Rua São Francisco,  101,  B  02,  
Apt 04, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de Robert Prismic Amador e de 
Raquel Soares Amador.             
Conversão de União Estável                                            

IVAN  DA  FONTE  FERREIRA,  estado  civil solteiro, profissão advogado, nascido  
em  São  Paulo,  SP  no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos  e 
noventa e seis (24/09/1996), residente e domiciliado Rua Francisco  Afonso  de  
Melo,  110,  Cx 1016, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  WILSON 
JOSE GOMES FERREIRA e de VERA LUCIA DA FONTE FERREIRA.                                                       
NATÁLIA  PASTORA  PEREIRA,  estado  civil  solteira, profissão cirurgiã dentista,  
nascida  em  Arujá,  SP  no dia vinte e oito de maio de mil novecentos  e noventa 
e sete (28/05/1997), residente e domiciliada Rua Quitéria  Alves Ferreira, 87, 
Parque Rodrigo Barreto, Arujá, SP, filha de  ROBERTO  CARLOS  MENDES  
PEREIRA  e de CLEIDE MARIA PASTORA MENDES PEREIRA.                                                              

IGOR  FELIX  DOS REIS, estado civil solteiro, profissão cantor, nascido em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  nove de julho de mil novecentos e noventa  e  cinco  
(09/07/1995), residente e domiciliado Rua Alexandre Virgílio  Figueiredo, 128, 
Jardim Pavão, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE VANUIL DOS REIS e de VERA 
LUCIA SANTOS FELIX.                    
THAIANE   DA   SILVA  OLIVEIRA  NASCIMENTO,  estado  civil  divorciada, 
profissão  do  lar, nascida em Morro do Chapeu, BA no dia vinte e seis de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (26/12/1987), residente e  domiciliada  Rua  
Alexandre Virgílio Figueiredo, 128, Jardim Pavão, Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de 
JOSE ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 
OLIVEIRA NASCIMENTO.                         
Conversão de União Estável                                            

PEDRO  FERREIRA  MEIRELES  PRIMO,  estado  civil  divorciado, profissão 
aposentado,  nascido em Santos Dumont, MG no dia vinte e dois de julho de  mil  
novecentos  e  cinquenta  e  três  (22/07/1953),  residente e domiciliado  Rua  
Antônio  Gonçalves dos Santos, 202, Jardim Universo, Mogi  das  Cruzes,  SP,  
filho  de  ANTONIO  FERREIRA PRIMO e de MARIA ORZELINA FERREIRA.                                                    
ROSENI   AMARAL   DE   OLIVEIRA,  estado  civil  divorciada,  profissão cuidadora,  
nascida  em Wenceslau Braz, PR no dia doze de abril de mil novecentos  e 
setenta e três (12/04/1973), residente e domiciliada Rua Antônio  Gonçalves  dos 
Santos, 202, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ AMARAL DE 

OLIVEIRA e de VICENTINA MOREIRA FREIRE.   
Conversão de União Estável                                            

CAIO   HENRIQUE  PINTO  FIGUEREDO,  estado  civil  solteiro,  profissão 
empresário,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (04/04/1995), residente e domiciliado Rua  Exp  
Raimundo  Antão  da  Silva,  260,  Jardim Planalto, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  
de RAIMUNDO DE ALMEIDA FIGUEREDO e de CRISTINA DE FATIMA PINTO.                                                         
ROBERTA IRINA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão técnica em 
enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e um de julho de   mil  
novecentos  e  noventa  e  seis  (31/07/1996),  residente  e domiciliada  Rua  Exp  
Raimundo  Antão da Silva, 260, Jardim Planalto,
Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  ROBERTO DUMAS DA SILVA e de HELENA
SANTOS.                                                               

EDIVALDO  LESSA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(04/09/1968), residente e domiciliado Rua Rosalino dos Santos,  132,  B,  Parque 
Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ BENEDITO LESSA e de MARIA 
APARECIDA DE MOURA LESSA.                   
MARTA  JOSÉ  EMIGDIO,  estado  civil  divorciada,  profissão  auxiliar, nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  sete  de abril de mil novecentos e sessenta 
e dois (27/04/1962), residente e domiciliada Rua Rosalino  dos  Santos,  132,  B, 
Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ EMIGDIO e de HELENA 
DOS SANTOS EMIGDIO.                 
Conversão de União Estável                                            

KELLINGTON  THIAGO  DE  ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
comerciante,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia nove de julho de mil  
novecentos e oitenta e oito (09/07/1988), residente e domiciliado Rua  Prefeito  
Sebastião  Cascardo,  310,  Jardim  Universo,  Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  
Vanderlei  da  Silva e de Marcia Aparecida de Almeida.                                                              
CARLA   ROBERTA  ALVES  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão autonoma,  
nascida  em  Suzano, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos  e oitenta 
e oito (23/06/1988), residente e domiciliada Rua Prefeito  Sebastião  Cascardo,  
310, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Valmir Aparecida da Silva.                               
Conversão de União Estável                                            

ANDERSON  PRUDENTE DE ABREU, estado civil solteiro, profissão produção,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  primeiro  de maio de mil novecentos  
e oitenta e três (01/05/1983), residente e domiciliado Rua Prof Lourdes Lopes 
Romeiro Ianuzzi, 17, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP,  filho de JOSE FRANCISCO 
DE ABREU FILHO e de FRANCISCA PRUDENTE DE ABREU.                                                                
KAMILA  INABA  DEFANTI,  estado  civil  solteira, profissão engenheira, nascida  
em  São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa  
(07/11/1990),  residente e domiciliada Rua Prof Lourdes Lopes Romeiro Ianuzzi, 
17, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de ODAIR DEFANTI e de MARISA 
MARICO INABA DEFANTI.                             
Conversão de União Estável                                         

ITACRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICO LTDA. EPP

Torna público que  REQUEREU á Prefeitura Municipal 
de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Saneamento a Renovação da Licença 
de Operação para Fabricação de Embalagens de Lamina-
dos Planos e tubulares de Material Plástico  sito á   Rua 
Manganês  nº 115 - Parque Industrial - Itaquaquecetuba 

-SP  - Processo nº 9874/2021

FENICCE EMBALAGENS -EIRELI -EPP

Torna público que  REQUEREU á Prefeitura Munici-
pal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Saneamento a Renovação 
da Licença de Operação para Fabricação de Emba-
lagens de Material Plásticos  sito á Av. Industrial  nº 

1.255 - Parque São Pedro - Itaquaquecetuba -SP

FENITHEC  PLÁSTICOS - EIRELI - EPP

Torna publico que  REQUEREU á Prefeitura Munici-
pal de Itaquaquecetuba, atraves da Secretaria Muni-
cipal do meio Ambiente e Saneamento a REnovação 
da  Licença de Operação para Fabricação de Artefa-
tos de Material Plástico para usos Industriais sito á 
Av. Industrial  nº 1.255 - Bloco A - Parque São Pedro  

- Itaquaquecetuba - SP - Processo nº 9873/2021.
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G5 regional arrecada e distribui 283 toneladas de alimentos

O grupo das cinco das cidades 
mais populosas do Alto Tietê, 
o G5, demonstrou que 283 
toneladas de alimentos foram 
arrecadadas e encaminhadas 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade. Mais de 64 
mil pessoas foram atendidas.

A primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha, declarou 
nesta semana que o município 
havia arrecadado mais de 30 
toneladas de alimentos. As 
doações, segundo a primeira-

-dama, teriam sido obtidas 
junto ao governo do Estado, 
empresários e doações da 
comunidade em ações como 

“Drive-thru Solidário”, com o 
atendimento a mais de 20 mil 
moradores.

Poá informou que, desde 
janeiro, foram arrecadadas cerca 
de 148 toneladas de alimentos 
por meio de cestas-básicas do 
Fundo de Solidariedade do 
Estado e de doadores, bem 
como de doações feitas du-
rante a vacinação contra a 
Covid-19. Desde o início do 
ano, a rede direta e indireta 
da Assistência e Desenvolvi-
mento Social realizou 7.585 
atendimentos entre o Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), o Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas) e 
as organizações da sociedade 
civil (OSC). O Fundo Social 
de Solidariedade atendeu mais 
de 11 mil pessoas em três 
etapas de entregas de cestas 
de forma direcionada, e que 
houve um aumento de 500 
pessoas referenciadas desde 
o início do ano.

A Prefeitura de Suzano, por 
sua vez, declarou que desde o 
início do ano foram arrecadadas 
80 toneladas de alimentos e 
mais de 8 mil famílias atendidas 
com alimentos. No período 
entre março e dezembro de 
2020, o município arrecadou 
145 toneladas de alimentos. 
“Foi constatado neste ano um 
aumento de 200% no número 
de pessoas, de 400 para 1,2 
mil, que procuraram mensal-
mente as unidades do Cras de 
Suzano, principalmente para 
inclusão em programas do 
governo federal como Bolsa 
Família, Auxílio Emergencial, 
Auxílio Alimentação, entre 
outros. Também houve 8,8 
mil atendimentos ao públi-
co incluído nos serviços de 
fortalecimento de vínculos, 5 
mil cestas-básicas distribuídas 
e 280 indivíduos no serviço 
de acolhimento emergen-
cial”, apontou a administração 
municipal.

Solidariedade

André Diniz Ferraz de Vasconcelos in-
formou que, desde o início 
da pandemia, em 2020, o 
município arrecadou 16.984 
cestas-básicas por meio de 
doações do governo do Es-
tado pelo programa “Ação 
Alimento Solidário”, além de 
10.290 itens entre alimentos 
não-perecíveis, 4,7 toneladas 
de frango e salsichas, e a con-
tratação em maio deste ano 
de 950 cestas ofertadas pelo 
Cras na oferta de Benefício 
Eventual de Alimentação por 
um período de 12 meses, além 
de 175 cestas-básicas doadas 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

A administração ferrazense 
informou que de março a 
dezembro do ano passado 977 
famílias foram referenciadas 
na Assistência Social, sendo 
que nos primeiros seis meses 
deste ano foram 907 no Creas; 
no Cras, por sua vez, foram 
193 novos referenciamentos 
ao longo do ano passado e 
103 entre janeiro e junho 
deste ano.

A Prefeitura de Itaquaquece-
tuba informou que arrecadou 
25 toneladas desde o início 
do ano, com 25 mil famílias 
assistidas. Sobre os números 
anteriores a janeiro, informou 
que “a gestão passada não 
deixou banco de dados”.

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNICA MUNICIPAL 
Mogi das Cruzes - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Chamamento de candidatos às eleições para composição do Conselho Fiscal Gestão 20/23 
do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, de acordo com a Lei 
Complementar nº 35, de 5 de julho de 2005.
 Pelo presente edital ficam convocados os servidores públicos municipais efetivos 
da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e do 
Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE e os servidores efetivos ativos e inativos e os 
pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, interessados 
em concorrer à eleição para membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal gestão 20/23 do 
Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, que preencham os requisitos 
do artigo 76 da Lei Complementar nº 35 de 5 de julho de 2005, a saber:
 “Art. 76. Os candidatos deverão:
 I – obedecer aos requisitos indicados nos incisos I e II do § 3º do artigo 52;
 II – não ter sofrido condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso;
 III – não estar em gozo de licença para tratar de assunto particular.”
 As referidas eleições destinam-se ao preenchimento de 3 (três) cargos de 
Conselheiro e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal, devendo os interessados 
encaminhar requerimento de inscrição em duas vias à Comissão de Pleito, na forma de 
formulário a ser retirado no Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, 
situado à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães nº 277 – 2º andar. As inscrições para as 
candidaturas em pleito estarão abertas nos dias 03 a 22 de setembro de 2021, no horário das 
8 às 17 horas, consoante artigo 5º do REGULAMENTO publicado na imprensa local.
 Cada candidato, titular ou suplente, poderá requerer e indicar à Comissão de 
Pleito o credenciamento de um fiscal também vinculado ao Instituto de Previdência Municipal 
de Mogi das Cruzes – IPREM no ato da inscrição de sua candidatura.
 As eleições serão realizadas no dia 16 de outubro de 2021, no horário das 9 
às 18 horas, no Auditório situado no prédio sede da Municipalidade, na Av. Vereador Narciso 
Yague Guimarães nº 277, Centro Cívico (Obs: em decorrência da pandemia ocasionada pela 
COVID-19, as datas poderão sofrer alterações).
 O presente processo eleitoral, nos termos do Regulamento das Eleições 
publicado na imprensa local, obedecerá ao seguinte calendário:

0 2 / 0 9 / 2 0 2 1 
(quinta)

Publicação do Regulamento.
Publicação do Edital de Convocação.

03 (sexta) a 
2 2 / 0 9 / 2 0 2 1 
(quarta) 

Retirada do formulário (online ou presencial) para inscrição e 
modelo de pedido de certidão emitida pelo RH ou IPREM (caso 
aposentado e prazo para inscrição dos interessados junto ao 
Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM.

23/09/21 – 
28/09/21

Prazo para apreciação, deferimento e indeferimento de 
inscrições.

29/09/2021 Afixação da relação das candidaturas deferidas e/ou indeferidas 
nos quadros de editais.

30/09/2021 

Apresentação de impugnações às candidaturas pelos inscritos 
ou terceiros interessados, e prazo para as candidaturas 
indeferidas sanarem irregularidades ou apresentarem recurso 
à Comissão de Pleito.

01/10/2021 
Análise e decisão em caráter irrecorrível pela Comissão de 
Pleito, referente às impugnações apresentadas pelos inscritos 
ou terceiros interessados e aos pedidos de recurso.

08/10/2021 Afixação da homologação final das candidaturas deferidas nos 
quadros de editais. Edital de nomeação da Mesa Receptora.

13/10/2021 Interposição de eventuais recursos ao edital de nomeação da 
Mesa Receptora.

14/10/2021 Análise de eventuais recursos pela Comissão de Pleito.

15/10/2021 Publicação da decisão da Comissão de Pleito sobre eventuais 
recursos interpostos ao edital de nomeação da Mesa Receptora.

1 6 / 1 0 / 2 0 2 1 
(sábado)

ELEIÇÃO
Local: Auditório da PMMC
Horário: das 9 às 18 horas.
APURAÇÃO e PROCLAMAÇÃO DE RESULTADOS.

1 6 / 1 0 / 2 0 2 1 
(1h após o 
encerramento 
das eleições)

Eventuais impugnações ao procedimento de totalização dos 
votos.

18/10/2021 Apreciação pela Comissão de Pleito das eventuais impugnações 
ao procedimento de totalização dos votos.

19/10/2021 Publicação de decisão irrecorrível em relação às eventuais 
impugnações ao procedimento de totalização dos votos.

20/10/2021 Prazo para Comissão de Pleito comunicar ao Prefeito e ao 
Presidente da Câmara Municipal o resultado das eleições.

Mogi das Cruzes, em 30 de agosto de 2021.
COMISSÃO DE PLEITO PARA ELEIÇÃO DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM

RICARDO DANTAS PENAS SEARA
Presidente

 LEONILCE ROSA BESANI DAVILSON GONÇALVES DA SILVA
 Membro Membro

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNICA MUNICIPAL 
Mogi das Cruzes - SP

COMISSÃO DE PLEITO 2021
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DO IPREM

Regulamento das eleições para composição do Conselho Fiscal do Instituto 
de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, previsto pela Lei 
Complementar nº 35, de 5 de julho de 2005.
A COMISSÃO DE PLEITO, devidamente constituída pelo Chamamento Pú-
blico nº 01/2021, torna público o seguinte:

REGULAMENTO
 Art. 1º. As eleições dos representantes dos servidores efetivos ativos, 
aposentados e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Mogi das Cruzes – RPPS-MC, para compor o Con-
selho Fiscal que integra o Instituto de Previdência Municipal de Mogi das 
Cruzes – IPREM, são disciplinadas pela Lei Complementar nº 35, de 5 de 
julho de 2005, e por este regulamento.
 Parágrafo único. As eleições tratadas no “caput” destinam-se ao preen-
chimento de 03 (três) cargos de Conselheiro para o Conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes.

INSCRIÇÕES
 Art. 2º. A Comissão de Pleito publicará na imprensa local o Edital de Convoca-
ção dos interessados ao exercício dos mandatos eletivos do Conselho de Adminis-
tração e Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM.
 Art. 3º. Somente poderão concorrer às eleições os servidores públi-
cos municipais efetivos ativos e aposentados, integrantes do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Mogi das Cruzes – RPPS-
-MC que preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 76 da Lei 
Complementar nº 35, de 5 de julho de 2005, a saber:
 “Art. 76. Os candidatos deverão:
 I – obedecer aos requisitos indicados nos incisos I e II do § 3º do artigo 52;
 II – não ter sofrido condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso;
 III – não estar em gozo de licença para tratar de assunto particular.”
a) 1Vedações:
1) Integrar concomitantemente outro órgão da administração superior da unidade 
gestora, devendo solicitar seu afastamento para concorrer no órgão almejado;
2) Exercer mandato concomitante, no mesmo conselho, mesmo que parcial-
mente, com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau;
*Além dos requisitos previstos no art. 76 da L.C 35, fica exigido que os can-
didatos tenham, no mínimo, formação de nível superior em qualquer área.
 Art. 4º. As inscrições serão efetuadas junto ao Instituto de Previdência 
Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, sito à Av. Vereador Narciso Yague 
Guimarães nº 277 – 2º andar, e ficarão abertas nos dias 03 a 22 de setem-
bro de 2021, no horário das 8 às 17 horas , ou  mediante preenchimento de 
formulário online disponível em www.iprem.com.br.
 Art. 5º. Os interessados e seus respectivos suplentes deverão apresentar 
requerimento de inscrição dirigido à Comissão de Pleito, de acordo com o 
formulário colocado à sua disposição no Instituto de Previdência Municipal 
de Mogi das Cruzes – IPREM no período de 03 a 22 de setembro de 2021.
Presencial
 I – O requerimento de inscrição deverá ser apresentado em duas vias, ser-
vindo a segunda via como recibo, e deverão ser protocolados junto ao Instituto 
de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM no período estabelecido 
no art. 4º, acompanhados dos documentos a seguir enumerados:
 a) certidão expedida pelo setor responsável pela área de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE ou do 
Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM onde conste 
o preenchimento, pelo candidato e seu suplente, das condições estabeleci-
das nos incisos I e II do § 3º do artigo 52 e nos incisos I e II do § 3º do artigo 
55 da Lei nº 35, de 5 de julho de 2005, a saber:
            “Art. 55....
 § 3º. Os membros do Conselho Fiscal deverão satisfazer às seguintes exigências:
 I – ser vinculado ao IPREM;
	 II	–	haver	sido	confirmado	em	estágio	probatório	“.
O candidato, conforme determina o inciso III do artigo 76 da Lei Complemen-
tar nº 35, de 5 de julho de 2005, não poderá estar em gozo de licença para 
tratar de assuntos particulares.
 b) 2declaração firmada pelo próprio interessado e pelo seu suplente, sob 
as penas da lei, de  que não sofreu condenação criminal transitada  em  jul-
gado,  conforme  certidões  negativas  de  antecedentes  criminais  da Justiça 
Estadual e da Justiça Federal (abaixo), que  poderão ser geradas pelo pró-
prio candidato ou mediante autorização, pela Comissão de Pleito do IPREM, 
para fins de conferência ao exposto da portaria 9.907 de 2020/SPREV, e que 
não incidiu em alguma das demais situações  de  inelegibilidade  previstas  
no  inciso  I  do  caput  do  art.  1º  da  Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, juntamente com as seguintes certidões:
● Antecedentes Criminais: https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-crimi-
nais/certidao
● Execução Criminal (SIVEC e SAJ PG5 para fins eleitorais): https://esaj.
tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 
●  Certidão de Distribuição da Justiça Federal - 3ª Região ( Abrangência 
da certidão:  Tribunal Regional Federal da 3ª Região: http://web.trf3.jus.br/
certidao/Certidao/Solicitar
Observação: a Portaria SEPRT/ME Nº 9.907, de 14 de Abril de 2020 esta-
beleceu parâmetros para o atendimento pelos membros dos conselhos dos 
regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da 
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 
Em seu Capítulo 3, disciplina  a exigência e prazos de certificações específi-
cas como condição para ingresso ou permanência nas respectivas funções, 
contudo, até o momento, ainda  não  existe  certificação  válida  pois  a  
instituição  dessas  certificações  aguarda  pela definição  de  critérios  de  
qualificação  técnica  das  entidades  certificadoras  para  posterior reco-
nhecimento destas entidades certificadoras e dos correspondentes certifica-
dos por parte da  Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão 
RPPS, podendo ser exigidas posteriormente, conforme novas atualizações 
na regulamentação.
Documento oficial com foto (RG, CNH, crachá funcional ou correlatos)
Digital
Envio do formulário, sendo que após, será enviado comprovante da inscrição.
Os itens b e c devem ser enviados preferencialmente em formato PDF, e 
estejam legíveis e sem rasuras/cortes por e-mail para:  comissao.iprem@
pmmc.com.br

DEFERIMENTO DAS CANDIDATURAS
 Art. 6º. As inscrições serão examinadas e julgadas pela Comissão de 
Pleito no prazo de 3 (três) dias úteis a contar de seu encerramento.
 Art. 7º. Será afixada no dia útil imediato a relação das candidaturas defe-
ridas e indeferidas nos seguintes quadros de editais:
 a) Paço Municipal;
 b) Câmara Municipal;
 c) Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE;
 d) Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM;
 e) Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública – SINTAP;
 f) Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes – ASMMC.
 g) Site iprem.pmmc.com.br
 Art. 8º. O indeferimento da candidatura pela Comissão de Pleito será 
justificado em razões por escrito no corpo da publicação editalícia, tendo o 
interessado o prazo de 1 (um) dia útil para requerer reconsideração ou sanar, 
quando possível, as irregularidades, peticionando, com a devida justificativa, 
em ambos os casos, à Comissão de Pleito, sendo essa decisão irrecorrível 
e o requerimento protocolado junto ao Instituto de Previdência Municipal de 
Mogi das Cruzes – IPREM em duas vias.
 Art. 9º. Os interessados que quiserem apresentar impugnação às candidatu-
ras deferidas deverão apresentá-las no local e prazo previstos no artigo anterior.
 Art. 10. A Comissão de Pleito terá o prazo de 1 (um) dia útil para, por escrito, 
apresentar análise irrecorrível sobre as impugnações, tornando-a pública no dia 
útil imediato (01/10/2021), afixando essa decisão nos mesmos locais indicados 
no art. 7º, sendo esta a homologação final das candidaturas deferidas.

VOTAÇÃO
 Art. 11. A votação será realizada no dia 16 de outubro de 2021, em horário 
e local a serem fixados e divulgados pela Comissão de Pleito no pertinente 
Edital de Convocação.
 Art. 12. O voto será universal, direto e secreto, considerando-se eleitos, 
juntamente com os respectivos suplentes, os candidatos que obtiverem o 
maior número de votos para o cargo de Conselheiro a que se habilitaram.
1  Pag. 173, Alexandre Wernersbach Neves. Gestão Previdenciária 
- Princípios e Práticas de Boa Governança, Organizador: Herickson 
Rubim Rangel - ANEPREM - 2018.
2  Em atendimento ao art. 3º da Portaria nº. 9.907 de 14 de Abril de 2020.

 § 1º. Em caso de empate será proclamado eleito o candidato que contar 
com o maior número de dias de efetivo exercício no serviço público municipal 
local e, se ainda assim persistir o empate, o mais idoso.
 § 2º. A eleição de membro titular implicará a do respectivo suplente.
 § 3º. Havendo o eleitor, no ato da votação, expressado em cédula própria 
somente o nome de titular ou de seu respectivo suplente, será computado o 
voto para a referida inscrição.
 Art. 13. Poderão votar todos os segurados vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Mogi das Cruzes – RPPS-MC, relacio-
nados no artigo 20 da Lei Complementar nº 35, de 5 de julho de 2005.
 § 1°. Não será permitido o voto por procuração.
 § 2°. O eleitor deverá portar identificação idônea no ato do voto, documento 
com foto, preferencialmente a identificação funcional (crachá ou correlatos).
 § 3.º Somente será permitido um único voto por segurado.
 Art. 14. Cada candidato poderá designar um fiscal também vinculado ao 
Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM e deverá re-
querer à Comissão de Pleito o credenciamento do mesmo, no ato da inscrição, 
obedecendo ao respectivo período disciplinado no art. 4º deste regulamento.
 Art. 15. A cédula oficial será idealizada e formatada após o deferimento 
final das candidaturas a que se refere o art. 10º, pela Comissão de Pleito.

MESA RECEPTORA
 Art. 16. No caso de omissão da relação nominal de eleitores será o eleitor 
ainda admitido a votar desde que exiba documento probatório idôneo de sua 
condição de segurado obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Mogi das Cruzes – RPPS-MC, hipótese esta que será rela-
tada em ata pela Mesa Receptora.
 Art. 17. A Mesa Receptora será constituída, com eventuais substitutos, por 
um Presidente, um Primeiro e um Segundo Mesários, nomeados diretamente 
por ato da Comissão de Pleito, via notificação administrativa e dela não poderão 
declinar, salvo motivo de força maior, comprovadamente justificado.
 § 1.º Serão notificados pela Comissão de Pleito 6 (seis) Controladores 
para dar suporte à Mesa Receptora.
 § 2.º Não podem ser nomeados Presidente, Mesários e Controladores 
os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, bem como o cônjuge ou companheiro (a).
 Art. 18. A Comissão de Pleito publicará no dia 15/10/2021, nos quadros 
de editais a que alude o art. 7°, as respectivas nomeações de que trata o art. 
17º e seus parágrafos.
 Art. 19. Da nomeação da Mesa Receptora qualquer interessado poderá 
reclamar à Comissão de Pleito no prazo de 1 (um) dia útil da afixação dos 
editais a que alude o artigo precedente.
 Parágrafo único. A Comissão de Pleito, decidirá em um dia à impugnação, 
fará publicar no quadro de editais a que alude o art. 7º a composição final da 
Mesa Receptora e dos Controladores.
 Art. 20. Qualquer vício na constituição da Mesa Receptora deverá ser 
sanado pela Comissão de Pleito ou por seu Presidente, nomeando “ad hoc” 
dentre os eleitores os que forem necessários para completar a referida com-
posição, obedecidas as prescrições do § 2º do art. 17º.
 Art. 21. Compete ao Presidente da Mesa Receptora e, na sua falta, a 
quem o substituir:
 I - decidir sobre identificação e habilitação do eleitor;
 II - decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem 
no processo de votação, após a oitiva da Comissão de Pleito;
 III - comunicar imediatamente à Comissão de Pleito as ocorrências cuja 
decisão seja de sua competência;
 IV - zelar pela preservação da lista de eleitores tomando imediatas provi-
dências, se necessário, para sua substituição ou atualização;
 V - manter a ordem no recinto da votação utilizando-se dos meios neces-
sários a tanto;
 VI - receber e decidir imediatamente sobre as impugnações dos candidatos 
e dos fiscais durante o procedimento de votação; 
 VII - decidir sobre as questões havidas durante o momento do voto quando 
assim solicitado pelo Controlador;
 VIII - rubricar a ficha de encaminhamento do eleitor habilitado;
 IX - fazer consignar todas as ocorrências e impugnações havidas, respon-
sabilizando-se pelo preenchimento válido da ata da eleição.
 X - encerrar o procedimento de votação.
 Art. 22. Compete aos Mesários da Mesa Receptora:
 I - substituir o Presidente na sua ausência;
 II - colher a assinatura ou impressão digital do eleitor na folha de presença;
 III - preencher os campos da ficha de encaminhamento do eleitor habilitado;
 IV - rubricar na ficha de encaminhamento a presença do eleitor após o voto;
 V - informar imediatamente à Comissão de Pleito ou ao Presidente da 
Mesa sobre todas as irregularidades de que tiver ciência;
 VI - registrar na ata da eleição as eventuais ocorrências durante o período 
de votação;
 VII - assinar a ata da eleição;
 VIII - cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas.
 Art. 23. Compete aos Controladores:
 I - vistar o lacre de cada urna juntamente com o Presidente da Mesa e o 
primeiro eleitor, procedendo à abertura da urna.
 II - finda a votação do último eleitor habilitado, lacrar as urnas vistando 
novamente o lacre juntamente com a Mesa Receptora.
§ 1°) Os fiscais poderão acompanhar todo o processo de abertura e lacre 
juntamente com a mesa e os controladores.
 Art. 24. Encerrada a votação a Comissão de Pleito, juntamente com os 
membros da Mesa Receptora, procederá ao imediato início da apuração dos 
votos na mesma dependência do local de votação, proclamando em seguida 
os resultados.
 § 1°. A totalização dos votos será instrumentalizada em boletim final con-
tendo o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos 
nulos e os em branco.
 § 2°. O boletim final de totalização dos votos deverá ser assinado pela 
Comissão de Pleito e pelo Presidente da Mesa Receptora.
  3°. Os Fiscais poderão presenciar os atos do “caput” nos locais definidos 
pela Comissão de Pleito.
 Art. 25. Os recursos apresentados durante o processo de votação serão 
dirigidos à Comissão de Pleito devidamente fundamentados por escrito e 
serão decididos de imediato.
 Art. 26. As impugnações apresentadas em face do procedimento de to-
talização de votos serão dirigidas diretamente à Comissão de Pleito, devida-
mente fundamentadas e por escrito, até 1 (uma) hora após o encerramento 
da apuração das eleições, do dia 16 de outubro de 2021.
 Parágrafo único. A Comissão de Pleito terá o prazo de 1 (um) dia útil para 
prolação de decisão irrecorrível, devidamente fundamentada, a ser afixada 
nos quadros de editais a que alude o art. 7°.
 Art. 27. O resultado final do processo eleitoral será publicado nos quadros 
de editais a que alude o art. 7° e no órgão oficial do Município.
 Parágrafo único. Compete ainda à Comissão de Pleito, por seu Presi-
dente, comunicar por escrito ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câma-
ra Municipal, ao Diretor Geral de SEMAE e ao Diretor Superintendente do 
IPREM o resultado da eleição em até cinco dias úteis após o encerramento 
do processo eleitoral, para publicidade na imprensa local.

PROPAGANDA
 Art. 28. A propaganda e o material de campanha não poderão ser afixa-
dos e distribuídos dentro do local de votação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 29. Não será permitida a presença de candidatos no recinto de 
votação, delimitado pela Comissão de Pleito, exceto no momento de votar.
 Art. 30. Todos os documentos destinados à Comissão de Pleito deve-
rão ser apresentados no Serviço de Protocolo do Instituto de Previdência 
Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, sito à Av. Vereador Narciso Yague 
Guimarães nº 277, 2º andar, no horário das 8 às 17 horas.
 Art. 31. A Comissão de Pleito é o órgão soberano na decisão dos assun-
tos referentes à eleição de que trata o presente regulamento, não cabendo 
recurso das decisões finais emitidas.
 Parágrafo único. A nulidade de qualquer ato, não decretada de oficio pela 
Comissão de Pleito, só poderá ser argüida quando de sua prática imediata-
mente, não mais podendo ser alegada, salvo se a argüição se basear em mo-
tivo superveniente ou de ordem constitucional, observados os prazos deste 
Regulamento.
 Art. 32. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Mogi das Cruzes, em 30 de agosto de 2021.
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