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

No Dia dos Professores, docentes 
listam os desafios para o futuro

Se alguma coisa boa pôde ser extraído da pandemia de Covid foi a capacidade de o professor se reinventar na quarentena

POÁ

 Em três meses, Centro de Fisioterapia faz 
mais de 8 mil atendimentos. Cidades, página 3

Instituído em alusão à autorização 
do imperador Dom Pedro I para a 
criação do ensino elementar no Bra-
sil, em 1827, o Dia dos Professores, 
além da celebração a este profissional, 
também provoca reflexão sobre os ru-
mos da educação na região e no país.  
Cidades, página 4
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PREFEITURA DISPONIBILIZA 
BOLETOS DO ISS DA CONSTRUÇÃO

Mogi

O documento está sendo disponibilizado no site 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes já com a data do 
vencimento prorrogada para o dia 20 de dezembro 

deste ano. Cidades, página 5

‘Dia V’ da multivacinação está 

SUZANO

Iniciativa, que pretende atualizar a caderneta de 
vacinação, será das 8 às 17 horas. Cidades, página 3

Ney SarmentoPMMC
Segurança

Procon de Mogi dá dicas para a 
compra de veículos usados

Entidade informou que já recebeu mais de 130 
reclamações sobre compras. Cidades, página 5

D
a

n
ie

l 
C

a
rv

a
lh

o
/A

rq
u

iv
o

 M
o

g
i 

N
e

w
s



Sexta-feira, 15 de outubro de 20212 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

MANUTENÇÃO EM ESCO-

LAS
A equipe da Divisão de Manutenção 
de Prédios Escolares da Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes se divi-
diu para atender escolas municipais 
em diferentes bairros da cidade. Os 
profissionais realizaram serviços de 
pintura e manutenções nas partes de 
hidráulica e elétrica.
A EM Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no 
Parque Olímpico; a EM Profª Guiomar 
Pinheiro Franco, em Cezar de Souza, e 
outras unidades, no Jardim São Pedro 
e Jardim Margarida, foram atendidas 
no final de semana passado. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA I
A Secretaria Municipal de Assistência 
Social convida todos os interessados 
para participar, hoje, de uma audiên-
cia pública, cujo objetivo é a apresen-
tação do Edital de Chamamento Públi-
co para celebração de parceria entre 
o poder público e a organização da 
sociedade civil (OSC) para execução 
dos serviços discriminados nos edi-
tais 8, 9 e 10, de 2021.

AUDIÊNCIA PÚBLICA II
Na ocasião, serão apresentados o mo-

delo oficial de edital de chamamento 
público, com base na lei nº 13.019/2014, 
do Marco Regulatório das Organiza-
ções da Sociedade Civil; a descrição do 
serviço, objeto dos editais; os quesitos 
necessários para habilitação no pro-
cesso de seleção; e o manual da cons-
trução do plano de trabalho.

FECHAMENTO DE UTI I
Depois de estudos detalhados e pla-
nejamento estratégico acompanhados 
por profissionais multidisciplinares, o 
Hospital Santa Maria de Suzano deci-
diu fechar a Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) dedicada exclusivamente aos 
pacientes acometidos pela Covid-19.

FECHAMENTO DE UTI II
O Pronto Atendimento (PA) Respira-
tório e a ala para internações perma-
necerão funcionando, seguindo os 
rígidos protocolos de segurança pre-
conizados pelas autoridades de saúde 
– a instituição adotou severas medi-
das antes de os primeiros casos sur-
girem no País tornando-se referên-
cia de qualidade e resolutividade no 
enfrentamento ao novo coronavírus 
em toda a região, inclusive com trei-
namento contínuo de colaboradores 
de todas as áreas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Faça chuva ou Sol

C
om a chegada do fim do ano, as 
baixas temperaturas começam a 
ficar para trás e dão lugar ao ca-
lor. Para a gestão pública, ambos 

os climas são sinônimo de alerta. A chegada 
do frio sempre foi um problema para uma 
parcela considerável da população e para a 
agricultura. Já o calor traz consigo as chuvas 
fortes e, consequentemente, desabamentos, 
alagamentos e mortes. A Defesa Civil que se 
prepare pois, mesmo com o início do desas-
soreamento de rios e córregos por parte do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), o serviço ainda não traz garantia de 
um verão com menos problemas. 

Semanas atrás, a temperatura chegou aos 
5ºC nas cidades da região. Não faltou tra-
balho para entidades sociais, que chegaram 
a mudar o percurso no meio do caminho e 
ampliar as campanhas de agasalho. Na ca-
pital paulista, pelo menos sete moradores 
de rua morreram de frio. Diante desse qua-
dro alarmante, o governo de São distribuiu 
25 mil cobertores e 25 mil sacos térmicos 
de dormir para moradores de rua da capital 
graças a uma doação da iniciativa privada de 

R$ 2,5 milhões. Na agricultura, as condições 
climáticas adversas também afetam a produ-
ção rural e animais de cativeiro. 

Agora, com o calor, infelizmente, pode-
remos novamente ser surpreendidos com 
notícias trágicas, por conta dos problemas 
causados pelas chuvas. O desassoreamen-
to de um trecho do rio Tietê, anunciado no 
começo de 2020, dentro de um pacote de 
mais de R$ 20 milhões em obras de drena-
gem na Grande São Paulo, ainda está em 
fase de licitação, segundo o secretário de 
Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido.

O titular detalhou que os recursos já estão 
liberados, graças ao respiro que a reforma 
administrativa aprovada na Assembleia Le-
gislativa deu ao governo estadual. Em Mogi, 
o trecho a ser desassoreado é de cinco qui-
lômetros de extensão, a partir do Córrego 
Sabino até a Ponte da Av. João XXIII.

Além disso, um trecho do rio Jundiaí já 
foi desassoreado. Infelizmente, o processo 
de limpeza de rios e córregos é lento e, para 
variar, quem sofre muito com isso, é a po-
pulação mais pobre. Faça chuva ou faça Sol. 

Fisioterapia, a profissão 
da minha vida, completa 
52 anos de existência regu-
lamentada. No último ano, 
a procura por fisioterapeuta 
hospitalar e cardiorrespira-
tório subiu 725% e 716%, 
respectivamente, devido a 
triste pandemia que se alas-
trou no mundo. 

Essa profissão não pode 
ser somente lembrada nas 
catástrofes públicas, afinal 
a intervenção de um profis-
sional em qualquer etapa da 
vida na saúde é indispensá-
vel. Além disso, o papel do 
fisioterapeuta sempre foi visto 
como limitado ao auxílio de 
atletas e na recuperação física, 
um grande equívoco, somos 
atuantes em diversas áreas da 
saúde, desde a clínica, onde 
entra à esportiva, ortopedia, 
neurologia, cardiorrespirató-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

ria e uroginecologia, até o que 
as pessoas menos conhecem, 
como o atendimento de saú-
de da família dentro do SUS.

E a atuação que ficou mais 
em evidência com a crise da 
Covid-19, uma doença que 
afeta o sistema respiratório, 
foi no ambiente hospitalar: 
o fisioterapeuta pode auxiliar 
tanto o pronto atendimento 
quanto na recuperação de 
pacientes.

O fisioterapeuta é o pro-
fissional responsável por de-
volver a funcionalidade da 
pessoa, permitindo que viva 
com mais qualidade. Como 
especialista do movimento 
humano, ele compreende os 
impactos das manifestações 
das doenças e disfunções no 
corpo e ajuda a reorganizá-

-las. Hoje o fisioterapeuta 
é profissional de primeiro 

contato, não necessário en-
caminhamento de outros 
profissionais para buscar os 
seus serviços, não tendo su-
bordinação a qualquer outra 
profissão da saúde. Através 
do seu diagnóstico, ele pres-
creve seu próprio tratamento 
e define juntamente com seu 
paciente a sua conduta clínica. 

Queremos continuar evo-
luindo a cada ano com um 
só único objetivo: ofertar a 
população recursos reais de 
recuperação funcional, vamos 
evoluir nas condutas, vamos 
sair da mesmice de um siste-
ma arcaico da saúde, afinal o 
fisioterapeuta tem que existir 
em todas as ferramentas de 
saúde junto com as outras 
demais profissões. Essa é a 
identidade da Fisioterapia, 
que precisamos respeitar

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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A Prefeitura de Guararema promove amanhã o “Dia V” da Campanha Nacional de 
Multivacinação. Ao todo, 16 tipos de vacinas serão ofertadas para o público de até 
15 anos. Três unidades de Saúde do município integrarão a ação e estarão abertas 
para a imunização do público-alvo. A UBS Benedicto Antonio Mariano, no Lambari 
(foto), funcionará das 9 às 14 horas; UBS Guiomar Franco da Cunha, no Jardim 
Dulce, das 9 às 14 horas; e o Cesap, no Centro, das 9 às 16 horas.
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Centro de Fisioterapia 
atende 8,8 mil em 3 meses

Poá - O Centro de Fisiotera-
pia Albert Sabin se tornou um 
dos principais equipamentos 
de saúde do município, por 
meio da prevenção e reabi-
litação física, oferecidas no 
tratamento fisioterapêutico. 
Somente nos últimos três 
meses, foram realizados mais 
de 8,8 mil atendimentos entre 
as diversas especialidades 
oferecidas.

De acordo com o coordenador 
do espaço, Cypriano Alphon-
sus Monaco, a importância 
da fisioterapia para a saúde, 
somado a ótima estrutura 
oferecida pelo equipamen-
to público, gerou a alta na 
procura. “Temos registrado 
um aumento no número de 
atendimentos, nos últimos 
três meses, que gerou uma 
média de 2.956 consultas por 
mês. Somente em setembro, 
foram feitos 3.058 atendimen-
tos pelas dez especialidades 
disponibilizadas”, destacou. 
No mês de julho, 2.806 foram 
atendidos pelo equipamento, 
dado que aumentou no mês 

Saúde

seguinte, chegando a 3.005.
Segundo a secretária de 

Saúde, Claudia Cristina de 
Deus, a fisioterapia sempre 
foi de grande importância 
para a saúde, mas em virtude 
do coronavírus (Covid-19), a 
especialidade se mostrou ainda 
mais necessária. “O pós-Covid 
tem sido complicado por causa 
das sequelas causadas pela 
doença e, para amenizar esse 
efeito, a fisioterapia respiratória 
é fundamental. Ela tem início 

ainda no momento em que 
o paciente é hospitalizado, 
auxiliando na recuperação 
da capacidade respiratória e 
protegendo os pulmões de 
fadiga e perda de funções”, 
destacou.

O Centro de Fisioterapia 
“Albert Sabin” está localizado 
na rua Jair de Godoy, rua 
Jair de Godoy, 275, na Vila 
Açorena, e o atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 18 horas.

Em setembro foram 3.085 atendimentos na unidade

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

‘Dia V’ de multivacinação está 
marcada para ocorrer amanhã
Serão ofertadas diversas vacinas nos 24 postos de saúde, entre elas as que protegem contra o coronavírus

CAMPANHA

Suzano - A Secretaria Municipal 
de Saúde promove amanhã o 

“Dia V” de multivacinação. O 
trabalho faz parte da campanha 
estadual que tem o objetivo 
de regularizar a situação das 
crianças e adolescentes de 
até 15 anos que precisam 
atualizar a caderneta de va-
cinação. O atendimento será 
nos 24 postos de saúde, das 
8 às 17 horas, garantindo a 
oferta de 16 tipos de vacinas 
que protegem contra cerca de 
20 doenças. 

Para participar da ação, 
basta os pais ou responsáveis 
acompanharem os menores no 
posto de saúde e apresentar 
documento original com foto 
e caderneta de vacinação em 
mãos. Em caso de perda da 
carteirinha, a recomendação 
é buscar a unidade em que 
a criança foi imunizada pela 
última vez para solicitar a 
segunda via ou consultar a 
situação.

Na oportunidade, serão 
disponibilizadas as vacinas 
BCG, Hepatite A e B, Penta 

(DTP/Hib/Hep B), Pneumo-
cócica 10-Valente, VIP (Vacina 
Inativada Poliomielite), VRH 
(Vacina Rotavírus Humano), 
Meningocócica C (Conjugada), 
VOP (Vacina Oral Poliomielite), 
Febre Amarela, Tríplice Viral 
(Sarampo, Rubéola e Caxumba), 
Varicela, DTP (Tríplice Bacte-
riana), HPV Quadrivalente 
(Papilomavírus Humano), 
Meningocócica ACWY, DT 
(dupla adulto) e dTpa, além 
de todos os imunizantes contra 
o coronavírus (Covid-19).

De acordo com o chefe da 
Pasta, Pedro Ishi, a iniciativa 
visa impulsionar a cobertura 
vacinal na cidade, reforçando 
que o “Dia V” acontece em 
um horário alternativo, a fim 
de que mais pessoas possam 
participar da ação. “O atendi-
mento especial proposto para 
o próximo sábado tem como 
público-alvo as crianças e os 
adolescentes de até 15 anos 
de idade. A ideia é verificar 
a carteira de vacinação desse 
público e já garantir as doses 
faltantes. Serão verificadas 

pelo menos 16 vacinas que 
protegem contra doenças 
como meningite, tuberculose, 
poliomielite, sarampo, hepatite 
A e B, Covid-19, entre outras”, 
afirmou.

Quanto à faixa etária que 
está sendo imunizada contra 

o novo coronavírus, benefi-
ciando os cidadãos de 12 anos 
ou mais, não é necessário 
intercalar as vacinas, sendo 
possível recebê-las inclusive 
no mesmo dia. Em caso de 
necessidade de intervalo entre 
as doses, como para aplicação 

do imunizante contra a febre 
amarela, os profissionais da 
Saúde identificarão a situação 
por meio da caderneta e pres-
tarão as devidas orientações.

Porém, vale ressaltar que para 
tomar a primeira dose contra a 
Covid-19, o adolescente maior 

de 12 anos deve apresentar RG, 
CPF, comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

Por fim, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) destacou a im-
portância da imunização contra 
a Covid-19. “Desde o mês de 
setembro descentralizamos o 
atendimento para todos os 24 
postos de Saúde, acolhendo a 
demanda de primeira dose de 
todos os suzanenses maiores 
de 12 anos e ofertando ainda 
a segunda e a terceira aplica-
ção, conforme aprazamento 
e público estipulado. Tem 
sido uma grande missão na 
cidade e que tem dado re-
sultados positivos. Por isso, 
precisamos sempre lembrar 
do protagonismo das vacinas 
na prevenção e controle de 
doenças”, concluiu.

Atendimento vai ocorrer nos 24 postos de saúde da cidade, das 8 ás 17 horas

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Suzano - A chapa “A Or-
dem é Avançar” protocolou 
na manhã de anteontem a 
candidatura para a presidência 
da subseção de Suzano da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para o triênio 
2022/2024. 

O grupo é composto por 
cinco advogados já atuantes 
na entidade. Como candidato 
a presidente está Fabricio 
Ciconi ao lado de Cristian 
Ricardo Sivera, postulante 
à vice-presidência. Edjane 
Maria da Silva Sutero é a 
secretária-geral da chapa, 
Renan de Lima Franco atua 
como secretário-geral adjunto 
e Gabriella Gimenez Mello 
figura como tesoureira.

Caso sejam eleitos, uma 
das principais propostas é 
dar mais atenção e maior 
acolhimento aos novos advo-
gados inscritos por meio de 
orientações sobre a profissão, 
noções de ética, quais são as 
prerrogativas, como fazer 
publicidade jurídica, lições 
sobre gestão de escritório, 
entre outros. 

Chapa registra candidatura 

para subseção da OAB

Próximo triênio

A chapa também está 
focada no incentivo ao de-
senvolvimento, formação 
e atualização da advocacia 
suzanense. “Serão criados 
grupos de estudos, além 
de trazermos mais palestras, 
workshops e cursos pela Es-
cola Superior de Advocacia 
de São Paulo (ESA). Desse 
modo, além de incentivo ao 
aprendizado, promovemos 
a integração social entre os 
inscritos nesse momento 
de retorno total às ativida-
des presenciais”, explicou 
o candidato à presidência.

Outra proposta é dar espaço 
para que os membros da OAB 
de Suzano publiquem artigos 
sobre questões jurídicas, além 
da promoção da campanha 
de incentivo a contratação de 
advogados. “Nosso trabalho 
será pautado em exaltar a 
figura dos profissionais do 
Direito, essenciais para a 
administração e manutenção 
da Justiça em nossa cidade, 
além de fortalecer a atuação 
da Casa do Advogado em 
Suzano”, finalizou Ciconi.

Ferraz - Com cerca de três 
meses de antecedência, a 
Prefeitura inaugurou ontem, 
data que a cidade completou 
68 anos de emancipação 
política e administrativa, 
a nova bacia de contenção, 
popularmente conhecida 
como “Piscinão de Ferraz”, 
que fica localizada na rua 
Guanabara, na Vila Roma-
nópolis, no qual deverá 
represar águas da chuva.

O espaço terá capacidade 
de armazenar 18 milhões 
de litros de água, com cons-
trução de 5,4 mil metros 
quadrados e 4,8 metros de 
profundidade. O objetivo 
da obra é de solucionar o 
problema das enchentes que 
ocorrem na região central.

O evento contou com a 
presença do secretário de 
Estado de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido, a prefeita de Ferraz 
de Vasconcelos, Priscila 
Gambale (PSD), dentre 
outros.

Piscinão da Vila 
Romanópolis é 
inaugurado com 
antecedência

No aniversário
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Zeno Morrone volta ao cargo
Mogi - A Prefeitura con-

firmou ontem, em seu Diário 
Oficial, a recondução de Zeno 
Morrone Júnior ao cargo de 
secretário de Saúde do muni-
cípio, depois de cinco meses 
fora por questões burocráticas.

A confirmação veio por 
meio da portaria 1.021/2021, 
de 6 de outubro e confirmada 
nesta semana. Nela, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) nomeia 
Zeno Morrone para o cargo 
de secretário de Saúde.

Morrone assumiu o cargo 
pela primeira vez em 26 de 
abril, após a exoneração do 
antigo secretário Henrique 
Naufel, que foi apontado 
pelo Ministério Público como 
em situação irregular por 
administrar doses da vacina 
contra coronavírus (Covid-19) 
em membros da Secretaria 
Municipal de Saúde que não 

Saúde

estavam atuando diretamente 
no combate à pandemia, no 
início deste ano.

No entanto, Morrone foi 
exonerado em 14 de abril, 
após a detecção de incompa-
tibilidades entre sua antiga 
função na Polícia Científica 
do Estado de São Paulo, no 
setor de medicina legal, e a 
assunção do cargo. Desde 
então, o cargo vinha sendo 
ocupado de maneira interina 
pela gestora da Saúde Andreia 
Godoy.

A expectativa é de que o 
novo secretário venha a abor-
dar temas sensíveis na Saúde, 
como as novas diretrizes da 
administração municipal no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus com os novos 
desdobramentos, como a 
redução gradual de leitos 
em hospitais e a gestão do 

sistema municipal de Saúde.
Esta é a mais recente mu-

dança do gabinete do prefeito 
Caio Cunha em seu primeiro 
ano de gestão. Desde janeiro 
foram mudados o secretário-

-adjunto de Esportes, Reinaldo 
Barreiros, a secretária de 
Educação Rose Tonete, além 
das duas mudanças na pasta 
da Saúde. Houve também a 
nomeação, em março, do 
titular de Esportes, Ewerton 
Komatsubara - nomeação que 
vinha sendo aguardada desde 
a transição. (A.D.)

Professores listam desafios 
para o futuro da profissão

Para docentes entrevistados, é vital valorizar a profissão e a aprendizagem dos alunos

DIA DELES

O Dia do Professor, dia 
em que são homenagea-
dos todos os profissionais 
do ensino em todo o país, 
é celebrado hoje. A data 
faz alusão ao dia em 1827, 
quando o imperador Dom 
Pedro I instituiu a criação do 
ensino elementar no Brasil, 
obrigando que todos os vi-
larejos tivessem professores 
à disposição. 

“O Dia dos Professores é 
importante pela lembrança, 
é o reconhecimento pelo 
esforço, empenho e dedi-
cação para com os alunos. 
É fundamental sermos reco-
nhecidos e valorizados, temos 
que tornar a aprendizagem 
significativa para o alunos, 
para que isso fique gravado 
e seja aplicado ao longo da 
vida”, afirmou José Alexan-
dre Locci, coordenador dos 
cursos de Administração e 

Ciências Contábeis no Centro 
Universitário Brazcubas.

Para Felipe Eduardo de 
Oliveira, do curso de Odon-
tologia da Brazcubas, a data 
representa o prazer que 
possui em ensinar. “Sempre 
gostei da profissão, é uma 
prazer muito grande poder 
lecionar, e este dia longe 
dos alunos é diferente dos 
últimos anos, sem dúvida 
nenhuma”, afirmou

Após um ano e sete meses 
de pandemia de coronavírus 
(Covid-19), o desafio primor-
dial da educação se tornou 
manter o contato entre alunos 
e professores. “O processo 
sem dúvida é mais fácil que 
no Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, onde o traba-
lho dos professores é muito 
maior, mas este processo 
acabou abrindo um leque 
de chances para professores 
se reinventarem e buscarem 
novas aproximações com os 

alunos, principalmente nas 
plataformas digitais”, afirmou 
Diego Cardozo Mascarenhas, 
do curso de Farmácia.

A mudança de formato, 
do presencial para o digital, 
também ajudou a mostrar 
alguns pontos da desigual-
dade social pela qual passam 
muitos alunos, apontou Locci 

- principalmente no acesso às 

aulas online. “Como em toda 
a parte, notamos que muitos 
alunos não contam com a 
infraestrutura necessária, 
como falta de computado-
res ou tablets, espaço para 
poder acompanhar as aulas 
ou plano de internet. Este 
é um problema que atingiu 
todos”, apontou.

Os professores entrevistados 
foram unânimes em reconhecer 
alguns dos benefícios trazi-
dos com o novo sistema de 

aulas, como a possibilidade 
de preservação das aulas 
para consultas no futuro. 
No entanto, acaba sendo 
fundamental a presença em 
sala, como em aulas práticas: 

“O aprendizado de técnicas 
em manequins, ou mesmo 
o estágio com pacientes é 
fundamental, e precisa do 
aluno no local”, explicou 
Oliveira.

Para o futuro, os professo-
res defendem uma avaliação 
criteriosa do desempenho 
dos alunos para definir se 
haverá a necessidade de 
reforço em algumas das 
matérias. “Sabemos que o 
Ensino Superior necessitará 
em alguns cursos e práticas, 
em estágios, porque são 
atividades presenciais e o 
longo período prejudicou 
esta dinâmica”, afirmou 
Mascarenhas. 

O Ensino Superior talvez 
seja necessário em alguns 
cursos e práticas, estágios, 
porque é uma atividade 
presencial 

André Diniz

Mogi- Em outubro, mês 
da Educação, educadoras 
que marcaram a história da 
educação na cidade estão 
compartilhando suas trajetórias 
na programação “Histórias da 
Educação de Mogi”, organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes.  
O objetivo da ação é valorizar 
a educação mogiana e trazer 
exemplos inspiradores, tanto 
para quem já atua na área 
como para aqueles que estão 
começando na carreira do 
Magistério. Ao todo serão 
quatro depoimentos que serão 
exibidos ao longo deste mês.

As histórias estão sendo 
compartilhadas pelas páginas 
do Facebook e do Instagram 
da Secretaria de Educação. A 
educadora Marinês Piva foi a 
primeira a compartilhar sua 
trajetória com os educadores da 
cidade na sexta-feira passada. 
Ela contou sobre o trabalho 
realizado na Escola Estadual 
Profª Laurinda Cardoso Mello 
Freire, no Jardim Universo, 
onde atuou por 10 anos até 
se aposentar. 

A próxima a contar sua 
história será Valéria Campolino, 
que tem cerca de 35 anos de 
carreira no Magistério. 

Secretaria 
celebra o mês 
da Educação 
com histórias

Professores

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 

realizou ontem, a audiência pú-

blica para apresentação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) de 

2022 e não anteontem como foi 

publicado na edição passada.

CORREÇÃO

Mascarenhas: Covid 
abriu chances para 
professor se reinventar

Fotos: Divulgação

Locci: Aprendizado 
presencial é fundamental 
para o estudante

Divulgação
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Polo de Mogi das Cruzes da Univesp realiza colação de grau 

O Polo de Mogi das Cruzes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) 
realizou na quinta-feira passada, no auditório da Escola de Empreendedorismo e 
Inovação, no Centro, a cerimônia de colação de grau da primeira turma do curso de 
Tecnologia em Gestão Pública. O evento também contou com uma parte realizada de 
forma virtual, organizada pela Univesp, que reuniu alunos de 51 munícipios do Estado.

Prefeitura disponibiliza boleto 
de ISS da Construção Civil
Prolongamento do prazo para pagamento do tributo foi uma das medidas anunciadas anteontem pelo prefeito

VENCIMENTO PRORROGADO

Mogi - A Prefeitura dispo-
nibiliza no site regularizaiss.
mogidascruzes.sp.gov.br os 
boletos de ISS da Construção 
Civil com vencimento pror-
rogado até 20 de dezembro. 
O prolongamento do prazo 
para pagamento do tributo foi 
uma das medidas anunciadas 
anteontem pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) para reduzir 
o impacto da cobrança aos 
proprietários de imóveis que 
tiveram ampliação de constru-
ção detectada na atualização 
cadastral de 2016.

Inicialmente, os contribuintes 
receberam em casa os boletos 
impressos com data de 27 de 
outubro. Para aproveitar os 
benefícios da prorrogação, é 
necessário imprimir a segunda 
no site para que o documento 

Objetivo é reduzir o impacto da cobrança aos donos de imóveis

seja emitido com a nova data. 
Se o contribuinte utilizar a 
lâmina do boleto enviado 
anteriormente, o banco ou 
internet banking não identifica 
o adiamento.

Pelo site regularizaiss.mogi-
dascruzes.sp.gov.br também é 
possível obter mais informações 
sobre a cobrança de ISS de 
Construção Civil, consultar 

valores, fazer simulações e o 
parcelamento. O contribuinte 
também pode enviar dúvidas 

para o canal de WhatsApp, 
por meio do número 99801-
8127. Os contribuintes que 

necessitarem de atendimento 
presencial no PAC podem 
fazer o agendamento pelo 
site agendamentopac.pmmc.
com.br.

Outra medida anunciada 
é a ampliação do número de 
parcelas para pagamento do 
imposto, que passará de no 
máximo 36 para até 72 vezes 

– mudança que precisará ser 
aprovada na Câmara Municipal. 
Esta será a segunda ampliação 
do prazo, que já havia passado 
de 10 para até 36 meses.

A Prefeitura fará uma con-
sulta ao Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e ao 
Ministério Público sobre a 
possibilidade de cancelar a 
cobrança do ISS da Constru-
ção Civil a famílias de baixa 
renda (até 2 salários mínimos 

por mês). No entanto, é uma 
medida que ainda está em fase 
de análise e que dependerá 
do posicionamento dos dois 
órgãos.

IPTU

A Câmara de Mogi das Cruzes 
aprovou também anteontem 
o projeto de lei da Prefeitura 
que estende uma mudança 
estabelecida em uma lei de 
2018, que limitava em 10% o 
teto de aumento do IPTU em 
relação ao exercício anterior 
(2017).  

O benefício desta lei termi-
naria agora em 15 de outubro, 
e o teto voltaria a ser de 60%. 
Com a aprovação, o tributo 
não terá aumento real até 
2024 – apenas correção pela 
inflação.

Divulgação

Mogi- Desde o início do ano, 
o Procon da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes atendeu mais de 130 
casos envolvendo reclamações 
referentes à venda de carros 
usados. O órgão orienta que 
os consumidores verifiquem 
itens importantes, como a 
documentação, condições do 
veículo e financiamento. As 
principais reclamações re-
cebidas se referem a defeitos 
que surgem após a compra, 
multas e restrições, problemas 
na transferência, a não entrega 
dos documentos e falta de 
clareza nas informações.

O Procon  de Mogi ressalta 
que é preciso adotar inúme-
ros cuidados na aquisição de 
veículos usados para evitar 
prejuízos e problemas futu-
ros. A compra não deve se 
finalizada apenas pelo envio 
de fotos do veículo. É preciso 
verificar pessoalmente todos 
os detalhes do carro.

O atendimento do Procon 
pode ser feito pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.

Procon orienta 
sobre compra 
de veículos 
usados

Reclamações

Para aproveitar 
os benefícios, é 
necessário imprimir 
a segunda via no 
site com a nova data

Mogi - Em comemoração 
ao Outubro Rosa, o Centro 
Oncológico Mogi das Cruzes 
preparou um mês especial de 
atividades para as mulheres. 

Até o dia 29, serão rea-
lizadas palestras, oficinas 
de beleza e atendimento 
nutricional com o objetivo 
de conscientizar as mulheres 
sobre a prevenção do câncer 
de mama e também atuar 
no resgate da autoestima e 
da feminilidade, pontos que 
ficam abalados com a doença. 

As atividades acontecem 
nas dependências da clínica, 
localizada na rua Dr. Osmar 
Marinho Couto, nº 78, Alto 
do Ipiranga, Mogi das Cruzes, 
das 9h às 17 horas.

A ação seguirá todos os 
protocolos sanitários contra 
a Covid-19, portanto, não há 
restrições.

Somente para participação 
nas palestras é necessário fazer 
o agendamento prévio por 
meio do whatsapp 97541-
8329 ou (11) 9.5029-2636.

Centro 
Oncológico 
promove um mês 
de atividades

Outubro Rosa

4735-8000
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Fundo Social promove 
live sobre o Outubro Rosa 

Mogi- O Fundo Social de 
Mogi das Cruzes promoveu 
ontem a live Outubro Rosa 

– Informação, Vivência e So-
lidariedade. O objetivo da 
transmissão, que foi feita em 
parceria com a ONG Cabelegria, 
foi compartilhar informações 
e experiências referentes ao 
câncer de mama, à saúde da 
mulher e também ao programa 
Cabelegria, que promove a 
confecção e doação de perucas 
a mulheres que sofrem com 
a perda de cabelos, muitas 
em função do tratamento 
oncológico.

A live foi transmitida por 
meio do Instagram do Fundo 
Social e também pelo Insta-
gram da ONG Cabelegria. 
Participaram do debate a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi, Simone Margenet 
Cunha, a presidente da ONG 
Cabelegria, Mariana Robrahn, 
a técnica em radiologia médica 
Sônia Lobo e também a convi-
dada especial Tatiana Cristina 
Cardoso Prestes Morais, que 
já batalhou contra o câncer e 

Informação, Vivência e Solidariedade

vai compartilhar sua vivência 
durante esse período.

O primeiro bloco, intitulado 
“Informação”, foi comandado 
por Sônia Lobo, que há 22 
anos é técnica em radiolo-
gia médica. A profissional 
falou especialmente sobre a 
questão do diagnóstico, que 
pode ser garantido a partir 
de uma rotina regrada na 
realização de exames. Assim, 
será um bloco informativo e 
com orientações para todas as 
mulheres sobre como cuidar 
e monitorar sempre a saúde. 

Já a presidente da ONG 
Cabelegria, Mariana Robrahn, 
falou sobre o tema Solidarie-
dade, tendo como exemplo o 
programa por ela idealizado, 
que trabalha primordialmente 
com o resgate da autoestima 
em mulheres que sofreram 
com a perda de cabelos, a 
partir da doação de perucas 
confeccionadas com cabelo 
natural.

O banco de perucas de 
Mogi resulta da parceria entre 
a ONG e o Fundo Social e 

funciona no prédio da sede 
da Secretaria de Saúde às 
terças e quintas, sendo terça 
no período da tarde (13 às 16 
horas) e quinta (9 ao meio dia). 
Desde que foi inaugurado, em 
2018, mais de 240 perucas já 
foram doadas.

No último bloco, a con-
vidada especial Tati Morais,  
compartilhou sua vivência e sua 
experiência pessoal na batalha 
contra o câncer. Exatamente 
por isso, “vivência” foi o título 
desse último trecho da live 
desta quinta-feira.

Este foi o primeiro dos muitos 
eventos que serão promovidos 
pelo Fundo Social dentro da 
campanha Outubro Rosa. 
Hoje, ocorrerá o Dia D, em 
que servidores da Prefeitura 
são convidados a se engajar 
na campanha, vestindo rosa. 
Já os próximos eventos serão 
uma exposição fotográfica, o 
aulão Ritmo Rosa e uma ação 
em parceria com cabeleireiros 
da cidade. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5143.

Mogi abre agendamento 
para aplicação de 3ª dose

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre hoje, 
às 16 horas, agendamento 
online para aplicação de 
terceira dose da vacina 
contra a Covid-19 em 
trabalhadores da Saúde. 
Para receber o reforço, os 
profissionais precisam ter 
completado o esquema 
vacinal há pelo menos seis 
meses, independente do 
laboratório recebido na 
primeira e segunda dose.

Outro requisito é pertencer 
ao grupo de trabalhadores 
de Saúde na ocasião da 
primeira e segunda doses. 
Os interessados devem fazer 
o agendamento no www.
cliquevacina.com.br . As 
aplicações serão realizadas 
amanhã no drive-thru e 
também na próxima semana.

A vacinação de trabalha-
dores de Saúde com a dose 
adicional começou nesta 
semana, com a imunização 
nos locais de trabalho como 
hospitais públicos e privados, 
serviços de remoção, unidades 

Trabalhadores de Saúde

de pronto atendimento e 
unidades básicas de saú-
de. A Secretaria Municipal 
de Saúde também já está 
providenciando o agenda-
mento dos trabalhadores 
das Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs).

“É importante realizar 
o agendamento somente 
quem tiver recebido as duas 
primeiras doses há pelo 
menos seis meses. Muitos 
trabalhadores de saúde 
ainda não completaram 
este prazo e, nestes casos 
não será possível realizar o 
reforço”, explicou a chefe 
da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes.

Idoso
Hoje, às 16 horas, também 

haverá abertura de agenda 
para terceira dose em idosos 
com 60 anos ou mais que já 
completaram seis meses da 
aplicação da segunda dose. 
Haverá, ainda, liberação de 
novas datas para segunda 

dose de AstraZeneca para 
quem tomou a primeira 
até o dia 24/7.

Os interessados devem 
consultar o site oficial ou 
entrar em contato pelo 
telefone 160, das 16 às 
22 horas.

Novo lote
Um novo lote de vacinas 

contra a Covid-19 chegou 
ontem à região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). 

A remessa conta com 
70.926 doses de Pfizer, que 
serão utilizadas como dose 
adicional para idosos de 75 
a 79 anos e segunda dose 
para jovens de 12 a 17 anos 
que têm comorbidades, 
gestantes e deficientes.

O restante, 12.280 doses 
de CoronaVac, será utilizado 
como segunda dose contra 
o coronavírus para grupos 
diversos que ainda não 
completaram o esquema 
vacinal. 

Campanha de prevenção ao 
câncer de mama é lançada 
Objetivo é empoderar mulheres, fortalecer a importância do autoexame e enaltecer o amor próprio e a autoestima

SE TOQUE

Mogi- Empoderar mulhe-
res, fortalecer a importância 
do autoexame da mama e 
enaltecer o amor próprio e a 
autoestima. Esse é o objetivo 
da Campanha Se Toque de 
prevenção ao câncer de mama.

Idealizada e produzida pela 
produtora Camila Francini, 
esta ação é abraçada pela Artes 
Filmes, uma das principais 
impulsionadoras do projeto. 
Criada em 2017, a campanha 
chega à sua terceira edição 
com a promessa de ressaltar 
a beleza da mulher real e, 
aproveitando a temática do 
Outubro Rosa, trazer à tona 
uma maior conscientização do 
autocuidado e da prevenção. 

“A Artes Filmes sempre 
entendeu a importância da 
empresa se posicionar diante 
de uma causa tão importante. 
Mesmo eu não sendo mais 
uma colaboradora fixa da 
produtora, o Bruno [Rodrigues] 
e o Felipe [Palmeira] seguiram 
sendo meus parceiros neste 
projeto, porque a campanha 
é nossa”, explicou Camila.

Ação foi idealizada e pro-
duzida pela produtora e 
jornalista Camila Francini

Para a edição de 2021, 
Camila apostou na temática 
de flores, como simbologia 
do que acontece quando 
a mulher decide conhecer 
melhor a sua própria essência. 

“Durante a criação da campanha, 
entendi que muitas mulheres 
não faziam o autoexame 
por não conhecerem seus 
corpos, e isso partia de um 

tabu ou até mesmo vergonha 
de olhar para si. E eu vejo 
o autoexame como algo 
ligado ao amor próprio, a 
florescermos dentro do nosso 
corpo”, justificou Camila.

Para estrelar a campanha, 

foram escolhidas 11 mulheres, 
dos mais variados setores, 
que abraçaram a ideia de 
empoderamento por meio 
do autoexame.

A Campanha Se Toque 2021 
foi produzida nos estúdios 

da Artes Filmes de Mogi das 
Cruzes-SP e contou com uma 
equipe de ponta: Guilherme 
Silva (direção de fotografia), 
Débora Slechticius (direção 
de arte digital), Dani Na-
pomucena (videomaker), 

Mariah Gama (maquiadora), 
Aline Rodrigues (direção 
e planejamento) e Camila 
Francini no comando da 
produção e direção de arte. 
Para estrelar a campanha, 
foram escolhidas 11 mulheres, 
dos mais variados setores, 
que abraçaram a ideia de 
empoderamento por meio 
do autoexame.

O projeto foi oficialmente 
lançado na sexta-feira pas-
sada, dia 8 de outubro, e 
contou com o apoio da Vult, 
Senhor Café, Restaurante O 
Berro e Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. O lançamento 
oficial foi no Berro, com 
um coquetel especial para 
convidados e imprensa e já 
estão previstas exposições 
em Mogi ao longo do mês. 

Para a edição de 2021, ação que é abraçada pela Artes Filmes, tem temática de flores

.

Fotos: Guilherme Silva

Projeto foi lançado 
na sexta-feira 
passada e contará 
com exposições em 
ao longo do mês
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AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gabinete do Prefeito, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 107/2021 - PROCESSO Nº 20.969/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS SIMPLES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 11 horas, do dia 03 de 
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
LUCAS NOBREGA PORTO - Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021 – PROCESSO Nº 17.756/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES GRÁFICOS EM FORMA DE 
SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) POR 12 MESES, RENOVÁVEIS POR ATÉ 36 MESES.
EMPRESA VENCEDORA: MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 39.990,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais).

Mogi das Cruzes, em 06 de outubro de 2021.
LUCAS NOBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 127-2/2021 - PROCESSO Nº 18.970 /2021 e AP
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE 
PESSOAL E VESTUÁRIO 
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 03 
de novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download 
no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço 
(licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 156/2021 - PROCESSO Nº 25.611 e 25.613/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-CoV2
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 03 de 
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
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.
EMPRESA VENCEDORA: CONSÓRCIO GRMC (GEOMÉTRICA/RODVIAS).
CÁLCULO DA NOTA FINAL (NF): 98,70 (noventa e oito inteiros e setenta centésimos) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 3.588.967,36 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos 
e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITEM DESTINADO À AMPLA 
CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 092/2021 - PROCESSO Nº 11.680/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E 
PRODUTOS VETERINÁRIOS (TUBO PARA COLETA DE SANGUE, FILTRO QUÍMICO, CAIXA 
DE INSTRUMENTAL PARA NECRÓPSIA, REPELENTE, INSETICIDA, DESINFETANTE 
BACTERICIDA E AFINS).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09 horas do dia 04 de 
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/21 - PROCESSO Nº 18.390/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1.322 (UM MIL E TREZENTOS E 
VINTE E DOIS) JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE NA RUA CAP. JOAQUIM DE MELLO 
FREIRE, 900 – VL VITÓRIA, NESTE MUNICÍPIO.
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 Finança, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: DEMAX – 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. e FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., 
para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: MULTIVALE 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA., por atender parcialmente o subitem “2.5.5”; 
OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., por não atender o subitem 
“2.5.1” e ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA., por não atender ao 
subitem “2.5.5” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
do Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, 
em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 25 de outubro de 
2021, às 10 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, 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 14 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP
Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP
 FAZ SABER, a  Kayatonas Comércio Atacadista de Artigos para Agropecuária LTDA 
(proprietária da matrícula 5.310 1ºORI), Giovanni Batista Giuliani (confrontante tabular da 
área objeto da matrícula 41.430 1ºORI) e Muneo Yoshida (confrontante tabular da área objeto 
da matrícula 41.430 1ºORI); que FICAM NOTIFICADOS o(a)(s) eventual(is) interessado(a)
(s) proprietário(s), confrontante(s), etc) a se manifestar(em) no  PROCEDIMENTO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA promovido pelo MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por 
seu representante legal referente a área de domínio público situada no local denominado 
Condomínio Habitacional Mogi das Cruzes-C (Toyama), Município de Mogi das Cruzes, 
denominada nos autos do Processo nº 26.372/2012 como “Condomínio Habitacional Mogi 
das Cruzes-C (Toyama)”, que resumidamente pode ser identificada como uma área de 
82.240,40 m2 com coordenadas de referência LAT: 23º 31’ 45,30” S LONG: 46º 09’ 41,58” W, 
localizada na Avenida Engenheiro Miguel Gemma, bairro do Socorro.
 Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s) e eventual(is) 
interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos seguintes termos: 
a) O procedimento é fundado no  art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei Federal nº 13.465, 
de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse, é de 30 (trinta) dias, 
contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo aquele(a)(s) que 
discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente, no prazo legal 
acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este departamento; 
d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s) interessado(a)(s) 
ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.

Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 20.153, de 2 de julho de 2021 -Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 7.713.699,00 (sete milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e noventa e nove reais), e dá 
outras providências.
Nº 20.154, de 2 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
373.160,00 (trezentos e setenta e três mil, cento e sessenta reais), e dá outras providências.
Nº 20.155, de 2 de julho de 2021 - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, 
em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.156, de 2 de julho de 2021 - Declara reversão da concessão da sepultura que especifica, 
localizada no Cemitério Municipal da Saudade, e dá outras providências.
Nº 20.157, de 2 de julho de 2021 - Aceita a doação, sem encargo, da empresa SAD Consultoria 
Ltda. de pesquisa de Clima Organizacional pela Great Place to Work –GPTW, e dá outras 
providências
Nº 20.158, de 2 de julho de 2021 - Institui Comissão Técnica de Acompanhamento - CTA, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.159, de 2 de julho de 2021 - Dispõe sobre a alteração dos representantes da Comissão 
Técnica de Acompanhamento - CTA, instituída pelo Decreto nº 18.591, de 23 de agosto de 2019, 
nos segmentos que especifica.
Nº 20.160, de 2 de julho de 2021 - Declara reversão da concessão da sepultura que especifica, 
localizada no Cemitério Municipal da Saudade, e dá outras providências.
Nº 20.161, de 2 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.162, de 2 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.163, de 2 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.164, de 2 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.165, de 2 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.166, de 5 de julho de 2021 - Dispõe sobre a transferência dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.167, de 5 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.168, de 5 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.169, de 5 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.170, de 5 de julho de 2021 - Altera a destinação de parte do imóvel declarado de utilidade 
pública pelo Decreto nº 13.629, de 23 de setembro de 2013, para a finalidade que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 20.171, de 5 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.172, de 5 de julho de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membro, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.173, de 5 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão Técnica de 
Acompanhamento - CTA, e dá outras providências.
Nº 20.174, de 5 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão Técnica de 
Acompanhamento - CTA, e dá outras providências.
Nº 20.175, de 6 de julho de 2021 - Dispõe sobre a alteração dos representantes da Comissão 
Municipal Permanente de Fiscalização, instituída pelo Decreto nº 10.437, de 6 de abril de 2010, 
na forma que especifica.
Nº 20.176, de 6 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.177, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 20.178, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.895,00 
(oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais), e dá outras providências.
Nº 20.179, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.555.837,59 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e nove centavos), e dá outras providências.
Nº 20.180, de 7 de julho de 2021 - Dispõe sobre renovação da permissão de uso de imóvel 
municipal que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.181, de 7 de julho de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz a empresa Hubify 
Marketing Ltda. ao Município de Mogi das Cruzes, de 12 horas de treinamentos de marketing 
digital, composto por 11 aulas temáticas, e dá outras providências.
Nº 20.182, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.635,85 
(cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco reais), e dá outras providências.
Nº 20.183, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
399.684,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.184, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências.
Nº 20.185, de 7 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.186, de 8 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional especial no valor de R$ 
477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), com contrapartida do Município 
no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), totalizando R$ 482.600,00 (quatrocentos e oitenta 
e dois mil e seiscentos reais), destinado a custear as despesas com a execução de ações relativas 
à agropecuária sustentável, especificamente para a implantação de postes de iluminação no setor 
agrícola municipal, e dá outras providências.
Nº 20.187, de 8 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), destinado a custear as despesas com a aquisição de equipamentos para escolas 
de ensino fundamental no Município, e dá outras providências.
Nº 20.188, de 8 de julho de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.189, de 12 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Transportes, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.190, de 12 de julho de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 17.218, de 15 de março de 
2018, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.191, de 12 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
888.414,27 (oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), 
e dá outras providencias.
Nº 20.192, de 12 de julho de 2021 - Aceita a doação, que faz o Centro Universitário Braz Cubas, 
ao Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.193, de 12 de julho de 2021 - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.194, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de módulos no Mercado Municipal de Produtor “Minor Harada”, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.195, de 13 de julho de 2021 - Revoga, os Decretos nºs 19.138, de 16 de março de 2020 e 
19.744, de 27 de novembro de 2020.
Nº 20.196, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.197, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.198, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e dá outras providências.
Nº 20.199, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e dá outras providências.
Nº 20.200, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição de membros do 
COMPHAP, e dá outras providências.

Nº 20.201, de 13 de julho de 2021 - Dispõe sobre designação de membros, para integrar a 
Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA, na parte que especifica.
Nº 20.202, de 13 de julho de 2021 - Regulamenta as vagas de veículos públicas para os 
empreendimentos multirresidenciais, acima de 30 (trinta) unidades, a que se refere a Tabela-05D 
do Anexo 05 da Lei Complementar nº 143, de 15 de janeiro de 2019.
Nº 20.203, de 13 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.204, de 14 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, crédito adicional especial 
no valor de R$ 882.281,26 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e 
seis centavos), destinado exclusivamente à execução do empreendimento cadastrado no Sistema 
de Informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob o código 2020-AT_COB-111, denominado 
Execução de Obra de Coletor Tronco de Esgoto em Setor Oeste do Município de Mogi das Cruzes 
- “Coletor Tronco de Esgotos Parque da Cidade”. e dá outras providências.
Nº 20.205, de 14 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, crédito adicional especial 
no valor de R$ 15.102.392,93 (quinze milhões, cento e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e 
noventa e três centavos), destinado exclusivamente à execução do empreendimento cadastrado 
no Sistema de Informações do FEHIDRO - SINFEHIDRO sob o código 2020-AT_COB-130, 
denominado Obras para Implantação do Sistema Público de Esgotamento Sanitário no Núcleo 
Urbano Isolado do Parque das Varinhas, Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na APRM-
ATC, e dá outras providências.
Nº 20.206, de 15 de julho de 2021 - Altera o Decreto Municipal nº 2.866, de 19 de dezembro de 
2001, nos termos em que especifica.
Nº 20.207, de 15 de julho de 2021 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.208, de 19 de julho de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, que especifica, e dá 
outras providências.
Nº 20.209, de 19 de julho de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.210, de 19 de julho de 2021 - Revoga, o Decreto nº 17.242, de 21 de março de 2018.
Nº 20.211, de 20 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 419.633,00 
(quatrocentos e dezenove mil e seiscentos e trinta e três reais), e dá outras providências.
Nº 20.212, de 20 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.213, de 20 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Esportes e Lazer, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.214, de 20 de julho de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados por Médicos 
Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos pelo 
Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de Polícia Técnico Científica - Instituto 
Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências.
Nº 20.215, de 20 de julho de 2021 - Estabelece diretrizes aos Secretários Municipais ou 
autoridades máximas dos órgãos ou entidades quanto ao percentual de servidores em trabalho 
presencial de acordo com as fases do Plano São Paulo.
Nº 20.216, de 20 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.217, de 20 de julho de 2021 - Revoga, em todos os seus termos, os Decretos nºs  6.866, de 
31 de maio de 2006 e 18.847, de 5 de dezembro de 2019, e dá outras providências.
Nº 20.218, de 20 de julho de 2021 - Revoga, parcialmente o Decreto nº 10.385, de 18 de março 
de 2010.
Nº 20.219, de 20 de julho de 2021 - Dispõe sobre transferências das permissões para 
a continuidade do serviço de exploração do transporte de passageiros - táxi, e dá outras 
providências.
Nº 20.220, de 20 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
507.477,55 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.221, de 23 de julho de 2021 - Dispõe sobre realinhamento das tarifas relativas ao consumo 
de água e utilização da rede de esgotos sanitários no Município de Mogi das Cruzes que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.222, de 23 de julho de 2021 - Fica aberto no Serviço Municipal de Águas e Esgotos - 
SEMAE, crédito adicional suplementar no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e dá 
outras providências.
Nº 20.223, de 23 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.224, de 27 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.225, de 27 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
799.999,00 (setecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove centavos), e dá 
outras providências.
Nº 20.226, de 27 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.493,35 
(seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos), e dá outras providências.
Nº 20.227, de 27 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.168.000,00 (três milhões e cento e sessenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.228, de 27 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.851.578,03 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e três 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.229, de 28 de julho de 2021 - Exclui a permissão de uso outorgada no item “s”, do Artigo 
1º, do Decreto nº 9.072, de 22 de outubro de 2008 e revoga o respectivo Termo nº 466, da mesma 
data, e dá outras providências.
Nº 20.230, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, do 
Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, 
à Paula Rodrigues Estúdio de Dança, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.231, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, do 
Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, 
à Escola Luciana Campos, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.232, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso, a título gratuito, do 
Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- CEMFORPE”, 
à Regina da Silva Cunha - ME, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.233, de 28 de julho de 2021 - Altera a composição dos membros Comissão Especial de 
Fiscalização, instituída pelo Decreto nº 18.205, de 8 de abril de 2019, no segmento que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 20.234, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão Especial 
de Avaliação do Tratamento Fora do Domicílio, e dá outras providências.
Nº 20.235, de 28 de julho de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros, e dá outras 
providências.
Nº 20.236, de 29 de julho de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, ao Instituto Sementinha 
para Educação e Proteção à Criança e ao Adolescente, relativas aos exercícios de 2021/2022, e 
dá outras providências.
Nº 20.237, de 29 de julho de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, a 
título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.238, de 29 de julho de 2021 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, a 
título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários para o prolongamento 
de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.239, de 29 de julho de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 20.240, de 30 de julho de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder 
repasse ao Fundo Municipal do Esporte - FME de auxílio financeiro destinado aos atletas e 
comissões técnicas das modalidades esportivas que especifica, relativas ao exercício de 2021, 
e dá outras providências.
Nº 20.241, de 31 de julho de 2021 - Estabelece a retomada gradativa das atividades letivas 
presenciais no Município de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.242, de 31 de julho de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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