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Orçamento para 2022 será
definido na próxima semana

Após pane no sistema 
de informação 
que impediu o 
conhecimento das 
emendas, vereadores 
aceitaram adiamento

FERRAZ

  Defesa Civil terá reforço de viaturas e equipamentos. Cidades, página 3

Com o ano legislativo nos últi-
mos dias, a Câmara de Mogi deci-
diu adiar a discussão e votação do 
projeto de lei que estabelece a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) referen-
te a 2022. O adiamento aconteceu 
na sessão de ontem, com o amplo 
apoio dos vereadores, e a data defi-
nida foi a próxima quarta-feira, no 
último encontro oficial do ano, após, 
inclusive, a escolha da Mesa Direti-
va para 2022. O texto, que estabele-
ce os gastos com Educação, Saúde, 
Cultura e outras, deve ser aprovado 
até o final do ano para que possa ter 
validade a partir do ano que vem.  
Cidades, página 5

SUZANO

Cidade ganha 
prêmio por 
atuação na Covid

DEZEMBRO VERDE

Evento defende 
os animais 
domésticos. p8

Mogi das Cruzes também rece-
beu, na terça-feira, a premiação 
do Programa Cidadania no Cam-
po - Município Agro, iniciativa do 
governo do Estado para incentivar 
o desenvolvimento rural susten-
tável nos municípios que se des-
tacaram nas políticas públicas 
voltadas ao setor. Além da certi-
ficação, a cidade ficou com um 
prêmio de R$ 30 mil para aplicar 
em novas ações. O programa in-
centiva, por meio de mecanismos 
técnicos, o desenvolvimento e a 
implantação de políticas públicas 
relacionadas ao setor agropecuário. 
Cidades, página 4

Município Agro

PROGRAMA
BENEFICIA 
AÇÃO RURAL

Paulo Pavione/Secop Suzano
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Somente em 2021

Mogiano já pagou R$ 400 milhões em impostos

Placar do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo,
deve subir ainda mais com as vendas de Natal e Ano Novo. Cidades, página 5
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CÂMARA DE MOGI SUSPENDE VOTAÇÃO

Prefeito Rodrigo 
Ashiuchi exibe o troféu 
Parcerias Municipais. 
Cidades, página 3
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NOVA REDE

O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) iniciou a implantação 
de uma nova rede de água no Jar-
dim Aracy para melhorar o abaste-
cimento do bairro. A intervenção é 
resultado de um estudo elaborado 
com o uso de um software de mo-
delagem hidráulica para simular a 
operação do sistema e que permi-
te prever soluções para eventuais 
problemas na rede. Serão cerca de 
mil metros de tubos que ampliarão 
e darão mais estabilidade à distri-
buição de água.

MELHORIAS

Além do Jardim Aracy, na próxima 
semana os trabalhos do Semae con-
tinuam com assentamento de redes 
rua Professora Ofélia Cirino Maloz-
zi, no Jardim Mogi (etapa que ante-
cede a futura operação dos reser-
vatórios da Vila Oroxó).

RECADASTRO DE TAXISTAS

A Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana realiza o recadastramen-
to dos taxistas que atuam na cidade. 
Para a realização do trabalho, a 
equipe da secretaria está entrando 
em contato com os permissionários 

para agendar a data e o horário para 
efetivar o recadastro. Durante a liga-
ção, também é informado ao profis-
sional os documentos que deverão 
ser apresentados durante o proce-
dimento. Mogi tem 178 táxis, distri-
buídos em 49 pontos, sendo 23 fixos 
e 26 livres. Os pontos livres ficam 
na região central e nos distritos de 
Braz Cubas, Jundiapeba, Cezar de 
Souza e Sabaúna.

APLICATIVO MOGIANO

Uma startup nascida no Polo Digital 
de Mogi das Cruzes, a Tripbike, foi 
finalista e recebeu menção honrosa 
pelo segundo ano consecutivo no De-
safio Turistech, promovido pelo Mi-
nistério do Turismo. Os dez projetos 
mais bem colocados no Desafio Tu-
ristech irão disputar uma viagem a 
Madri, na Espanha, para participar 
de um programa de treinamento e, 
também, da Feira Internacional de 
Turismo de Madri (Fitur). A Tripbi-
ke, finalista mogiana, promove ro-
teiros de clicloturismo por todo o 
Brasil, conectando ciclistas locais 
com ciclistas que curtem conhecer 
novos lugares ou querem pedalar 
com alguém mais experiente para 
orientá-los.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Vitória pode vir nos detalhes

A 
Câmara de Mogi das Cruzes pro-
mete votar, no próximo dia 15, o 
projeto de lei 135/2016, que es-
tabelece as normas para o Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV) no municí-
pio. O projeto, de autoria do então prefeito 
e atual deputado federal, Marco Bertaiol-
li (PSD), em 2016, institui as regras para 
criação do EIV e o Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV). No entanto, desde então, 
a matéria teve problemas para avançar nas 
comissões temáticas da Casa.

Com o intuito de conciliar o desenvolvi-
mento urbano e a defesa do meio ambien-
te, o EIV é usado para descrever impactos 
locais em áreas urbanas, como a sobrecarga 
do sistema viário, saturação da infraestrutu-
ra — redes de esgoto, drenagem de águas 
pluviais, alterações microclimáticas deriva-
das de sombreamento, aumento da frequên-
cia e intensidade de inundações devido à 
impermeabilização do solo, dentre outros. 
No início do ano, o projeto de lei voltou às 
discussões na cidade, como uma manobra 
a ser adotada pelo município para adiar o 
processo de instalação da praça de pedágio 

na rodovia Mogi-Dutra (SP-88), no trecho 
próximo ao condomínio Aruã. Toda tenta-
tiva para tentar barrar o projeto da Agên-
cia de Transportes do Estado de São Paulo 
(Artesp) é válida neste momento, inclusive, 
essa arma engavetada na Câmara já poderia 
ter sido utilizada há tempos para este fim. 
A instalação do pedágio atinge diretamente 
os moradores de Mogi, os bairros no entor-
no e todos os munícipes da região do Alto 
Tietê que utilizam a Mogi-Dutra.

No início de agosto, a Mesa Diretiva da 
Câmara enviou um ofício ao Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP) pedindo colaboração 
para a criação de um parecer técnico sobre 
a propositura elaborada há cinco anos. O 
parecer do Crea foi enviado à Casa e ane-
xado ao projeto de lei, que se encontra dis-
ponível na página do Legislativo na internet 
(www.cmmc.com.br).

Na guerra contra a instalação da pra-
ça de cobranças em uma rodovia que não 
tem perfil para receber o equipamento, este 
projeto no Legislativo mogiano poderá fa-
zer a diferença.

Nós temos uma estatal de 
petróleo, mas não temos gás 
nem combustível com preço 
acessível. O presidente da Pe-
trobras é nomeado pelo pre-
sidente da República e o que 
deveria ser um cargo técnico 
se torna um cargo político, um 
general da reserva no coman-
do. Conhecimento técnico? 
Competência? Experiência? 
O que o povo brasileiro vê 
é o resultado dessa gestão 
quando vai comprar o boti-
jão de GLP e paga mais de R$ 
100 ou quando vai abastecer 
o carro e paga mais de R$ 6  
pelo litro de gasolina.

Não há dúvida que o pro-
blema do dono da Petrobras, 
o povo brasileiro, é sua gestão 
e política de preços. O discur-
so é de que agora, a Petrobras 
segue o preço internacional, 
mas o que percebemos é que 

Petróleo

ARTIGO
Cedric Darwin

só segue o preço internacio-
nal para cima e nunca para 
baixo. O preço internacional 
do petróleo caiu em um mês 
quase dez dólares e qual foi a 
redução no Brasil? Nenhuma. 
A Petrobras não seguiu o pre-
ço internacional, ela só segue 
o preço internacional quando 
ele sobe, nunca quando desce.

Isso é um problema de 
gestão. A Petrobrás é boa 
para o povo brasileiro? Essa 
é uma questão a ser debati-
da, vale a pena manter uma 
empresa estatal que não aten-
de aos interesses da maioria 
do povo brasileiro. Sim, pois 
essa é a finalidade última de 
uma empresa estatal man-
tida com recursos públicos 
também: servir aos interes-
ses de seus legítimos e ma-
joritários donos. Sofremos o 
petrolão com a drenagem de 
recursos públicos da estatal 
para políticos e empresários 
e agora assistimos aos lucros 

bilionários da mesma estatal 
distribuídos entre acionistas 
às custas do arrocho da po-
pulação brasileira.

O preço do GLP impacta a 
dona de casa que precisa co-
zinhar, mas impacta também 
a indústria. Os combustíveis 
impactam não só quem pos-
sui veículo, mas toda econo-
mia que depende do trans-
porte rodoviário. Aumentar 
os combustíveis sempre que 
há variação do valor do bar-
ril do petróleo e não reduzir 
os preços quando a variação 
é negativa é desonesto e não 
serve aos interesses do Brasil. 
A política de preços precisa 
ser revista ou ao menos ho-
nesta, reduzindo o preço dos 
combustíveis quando há baixa 
na cotação. Hoje não temos 
uma política de preços nem 
justa nem honesta.

 cdadv@uol.com.br
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Defesa Civil recebe novas 
viaturas e equipamentos
Ferraz - O município conta 
com novas viaturas e equi-
pamentos para utilização da 
Defesa Civil. A cerimônia de 
entrega ocorreu na estação do 
Corpo de Bombeiros de Ferraz 
e contou com a presença da 
prefeita Priscila Gambale, do 
deputado estadual Rodrigo 
Gambale e da major PM 
Cláudia Andréia Bemi.

Os veículos foram adquiri-
dos por meio de uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 
150 mil, do deputado Rodrigo 
Gambale e entregues pela Casa 
Militar de São Paulo. A prefeita 
Priscila recebeu os veículos 
Fiat Strada acompanhada do 
coordenador da Defesa Civil 
ferrazense, Osvaldo Xisto.

“Esses veículos para a Defesa 
Civil serão de suma impor-
tância para o atendimento 
à população em casos de 
pequenos incêndios e em 
outras ações, mais uma vez 
buscamos beneficiar os cida-
dãos ferrazenses”, comentou 
a chefe do Executivo.

Um dos carros vem equipado 

Reforço na frota

com tanque rígido com ca-
pacidade de 400 litros para 
combate a focos de incêndio, 
além disso, também foram 
recebidos tendas, holofotes 
e capacetes.

De acordo com a major 
Cláudia, desde 2019, a Casa 
Militar procurou os deputa-
dos estaduais preocupados 
em melhorar as estruturas 
e condições de trabalho da 
Defesa Civil de seus municí-
pios e desta forma foi feita a 
negociação para benefício de 
Ferraz de Vasconcelos.

Também estiveram pre-
sentes ao evento os vereado-
res Flávio Batista de Souza, 
o Inha, Alexandro Teteco, 
David Junior, Valter Costa, 
o Valtinho do Som, Osni 
Pasquarelli e Álvaro Costa, 
o Kaká, além dos secretários, 
Clécio Gonçalves, Luciano 
Passoni, Nicolas David, José 
Batista, Dom Souza, Renato 
Gomes e Hodirlei Martins, 
de Saúde, Administração, 
Serviços Urbanos, Esportes, 
Comunicação, Segurança e 
Planejamento, respectivamente.

Prefeita e deputado apresentam os novos veículos

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Deputado aproxima
empresários do programa
Mogi - O deputado esta-
dual Marcos Damasio (PL) 
sempre defendeu a bandeira 
do empreendedorismo e na 
manhã de ontem reforçou a 
sua defesa ao intermediar, a 
pedido do vereador mogiano 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, um encontro entre 
empresários de Mogi das 
Cruzes e o Desenvolve SP.

Em reunião com o superin-
tendente de Negócios, Mauro 
Miranda, solicitou agilidade 
na análise dos processos 
de empresas mogianas que 
estão tramitando na empresa 
estatal. Miranda explicou 
que as demandas estão ca-
minhando e que Mogi tem 
um bom número de projetos 
atendidos, principalmente 
no comércio.

O grupo tomou conhecimento 
de outras linhas de crédito 
disponíveis, que podem ser 
solicitadas mesmo que haja 
um pedido em andamento 
ou atendido.

“Os empresários ficaram 
bastante interessados, pois 

Desenvolve SP

são linhas vantajosas com 
juros 100% subsidiados pelo 
governo, prazo de dez anos 
para pagar e três de carência, 
que podem ser utilizadas 
para construção de sede, 
expansão da rede, compra de 
equipamentos, de veículos e 
outros”, disse Damasio.

Para ampliar a divulgação 
das linhas disponíveis, as 
lideranças vão articular um 
encontro empresarial em Mogi, 
para que mais empreendedo-
res possam conhecer as suas 
linhas de crédito.

“Precisamos retomar a pro-
dutividade e tudo o quer vier 
para estimular o empresariado 
é bem-vindo”, completou o 
parlamentar.

Participaram da reunião 
os sócios-proprietários Mar-
cos Paulo Gonçalves (Imtec 
Engenharia de Fachadas), 
Elenildo Araújo Cunha (Multi 
Madeiras e Vila Morais Ma-
deiras), Paulo Isac (Piacon 
Construtora), Carlos Henrique 
Lopes (Cartobras Engenharia) 
e o gerente Edson Neto (M4X 
Madeiras e Perimetral Telhas).

Marcos Damasio recebeu grupo de empresários

Divulgação

Suzano ganha prêmio estadual
por atuação frente à pandemia
Honraria foi conquistada na categoria Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda

RECONHECIMENTO

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) recebeu na 
terça-feira passada o prê-
mio Parcerias Municipais, 
do governo do Estado, na 
categoria Mitigar os impactos 
da pandemia na pobreza e 
na geração de emprego e 
renda. A solenidade ocorreu 
na Sala São Paulo, na capital 
paulista, sendo o segundo 
troféu conquistado pela ci-
dade neste ano.

Com as presenças do go-
vernador João Doria (PSDB), 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) e do secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o 
2º ciclo de premiações no 
ano de 2021 contemplou 
31 municípios dos 645 do 
Estado. Entre eles, Suzano 
foi laureado pelo trabalho de 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, além de receber 
cerca de R$ 700 mil, que 
serão destinados às áreas 
relacionadas com a honraria.

No anúncio, o governo do 
Estado apresentou Suzano 

Ao receber prêmio, Ashiuchi agradeceu os esforços dos servidores municipais

como destaque no prêmio 
Parcerias em Ação, que enal-
tece os municípios com a 
melhor execução dos pla-
nos de ação e engajamento. 
Dos oito eixos envolvidos, o 
município foi elogiado pelos 
trabalhos de apoio às famí-
lias que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, 
além do acelerado ritmo de 
retomada da economia no 
período de baixas dos casos 
da Covid-19.

Para Ashiuchi, o prêmio é 
resultado da soma de esforços 
dos servidores municipais, que, 
mesmo durante os difíceis picos 
da pandemia, não pararam e 
seguiram prestando suporte 
ao cidadão. “Nosso social 
não parou. Antes mesmo 
da criação das vacinas e da 
campanha de imunização, 
nossos colaboradores foram 
às ruas e ajudaram quem mais 
precisava. Foram centenas 
de toneladas de alimentos 
distribuídos, sem contar o 
serviço intenso de cruzamento 
de dados entre prefeitura e 

associações para que pu-
déssemos chegar ao maior 
número de casas”, lembrou.

O prefeito também agra-
deceu o apoio das empresas 
e do trabalho do setor de 
Desenvolvimento Econômico. 

“Suzano é a cidade que mais 
gera emprego na região do Alto 
Tietê em números absolutos. 
Isso é fruto do crescimento 
e da expansão do município, 
junto ao resgate da credi-
bilidade com a iniciativa 

privada”, disse.
Ainda no evento, o gover-

nador Doria parabenizou as 
autoridades presentes, em 
especial os prefeitos das ci-
dades premiadas, reforçando 
que o troféu foi dado aos 

gestores que “arregaçam as 
mangas, que acordam mais 
cedo e vão dormir mais tarde, 
que atuam de forma eficiente 
e que trazem resultados”.

Por fim, o prefeito suza-
nense agradeceu o reconheci-
mento por parte do governo 
do Estado, mencionando o 
deputado estadual André do 
Prado por todo apoio dado, 
possibilitando um crescimento 
ainda melhor para a cidade. 

“Quero agradecer a todas as 
autoridades que ajudam Suzano 
a crescer, como o deputado 
estadual André do Prado, o 
governador João Doria, o 
vice-governador Rodrigo 
Garcia e o secretário estadual 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. Dedico esse 
prêmio aos colaboradores da 
Prefeitura de Suzano, que 
não medem esforços para 
fazer nossa cidade crescer e 
se desenvolver, nos creden-
ciando como o município 
que mais avança na região, 
conforme apontam estudos 
nacionais”, concluiu.

Paulo Pavione/Secop Suzano
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Inscrições para comissão 
se encerram amanhã
Mogi - As inscrições para 
entidades representativas da 
sociedade que tenham inte-
resse em integrar a Comissão 
Interinstitucional Municipal de 
Educação Ambiental (Cimea) 
estão abertas, são gratuitas e 
podem ser feitas até amanhã. 
Elas podem ser feitas pessoal-
mente na sede da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente (rua Brás Cubas, 470, 
Centro) ou pelo e-mailsvma@
pmmc.com.br. 

Um edital disponível no 
site da Prefeitura traz todas as 
informações sobre o processo.

Educação Ambiental

As vagas disponíveis para 
a sociedade civil são para três 
representantes de Associações 
de Moradores de Bairro da 
cidade regularmente consti-
tuídas; três representantes de 
Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(Oscip) ou Organizações Não 
Governamentais (Ongs) atuan-
tes na área de meio ambiente 
com sede no município; dois 
representantes de instituições 
de ensino superior instaladas na 
cidade; além de um represen-
tante da Indústria e Comércio. 
Caso o número de inscritos 

seja superior ao número de 
vagas, haverá eleição no dia 14 
de dezembro, de acordo com 
as regras expressas no edital.

A Comissão tem como 
objetivo a implantação e o 
monitoramento da Política 
Municipal de Educação Am-
biental, que já está elaborada. 
Outra atribuição fundamental 
da Comissão será a elaboração 
do Programa Municipal de 
Educação Ambiental (Promea). 
Trata-se de uma grande res-
ponsabilidade, uma vez que 
já está pronta e será executada 
por meio do programa.

Educação abre inscrições 
para alunos fora da rede
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Educação de está com 
inscrições abertas para estu-
dantes fora da rede pública 
que não foram inscritos em 
setembro. Podem ser inscri-
tos estudantes de Educação 
Infantil em período parcial 
(Infantil III e IV) e Ensino 
Fundamental, incluindo a 
modalidade Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

Os interessados podem 
fazer a inscrição presencial 
nas escolas ou pela internet 
(aplicativo Educa + Mogi e 
no site http://www.se-pmmc.

Rede pública

com.br/educamaismogi/). Os 
documentos necessários para 
inscrição são RG/CPF do aluno, 
comprovante de endereço e 
RG e CPF do pai, mãe ou 
responsável. As inscrições 
estarão abertas durante todo 
o ano letivo de 2022. 

Para aqueles que opta-
rem pela inscrição online, 
os documentos devem ser 
encaminhados no formato de 
arquivo de imagem. Os pais 
ou responsáveis tem de enviar 

uma selfie do requisitante 
segurando um documento 
com foto. Em caso de acesso 
ao formulário por meio de 
celular ou outro dispositivo 
móvel, o responsável pela 
inscrição deve escolher a opção 

“Versão para Computador” para 
melhor visualização da tela.

Mais informações por meio 
do telefone 4798-5086, pelo 
whatsapp 99866-8734 ou 
pelo e-mail deplan.demanda@
se-pmmc.com.br 

Inscrições são para Ensino Infantil, Fundamental e EJA

Divulgação/PMMC

Mogi das Cruzes 
recebe premiação
Iniciativa incentiva o desenvolvimento rural sustentável nos municípios

PROGRAMA MUNICÍPIO AGRO

Mogi - O município recebeu, 
anteontem, a premiação 
do Programa “Cidadania 
no Campo - Município 
Agro”, iniciativa do governo 
do Estado para incentivar 
o desenvolvimento rural 
sustentável nos municípios 
que se destacaram nas po-
líticas públicas voltadas ao 
setor. Além da certificação, 
Mogi das Cruzes recebeu o 
prêmio de R$ 30 mil para 
novas ações.

O programa incentiva, 
por meio de mecanismos 
técnicos, o desenvolvimento 
e a implantação de políticas 
públicas relacionadas ao 
setor agropecuário. É exe-
cutado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo em 
parceria com as Prefeituras 
que participam do Sistema 
Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável.

O Ranking Município 
Agro foi divulgado em um 
grande evento com premia-
ção para 85 municípios, na 

Sala São Paulo, no Centro 
da Capital paulista. No total 
se inscreveram 410 cidades 
no ciclo 2020/2021. “A 
premiação comprova que 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes tem implementado 
com sucesso ações estra-
tégicas para fortalecer a 

gestão rural local, melho-
rando nossa produtividade 
e sustentabilidade”, avaliou 
o secretário municipal de 
Agricultura, Felipe Almeida. 

Os critérios técnicos do 
governo do Estado avalia-
ram a qualidade da gestão 
municipal e sua capacidade 

de atender bem o cidadão 
do campo. Além do prêmio, 
os municípios mais bem 
avaliados terão preferên-
cia de acesso a recursos 
financeiros geridos pela 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. 

Além da certificação, cidade ganhou um prêmio de R$ 30 mil para novas ações

Divulgação/PMMC

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
realiza desde segunda-feira 
passada o recadastramento 
dos taxistas que atuam na 
cidade. O objetivo é atualizar 
os dados dos profissionais 
que atuam no serviço, já le-
vando em conta os impactos 
da pandemia da Covid-19 e 
o processo de retomada das 
atividades no próximo ano.

Para a realização do tra-
balho, a equipe da secretaria 
está entrando em contato 
com os permissionários para 
agendar a data e o horário 
do agendamento. Durante 
a ligação, também é infor-
mado ao profissional os 
documentos que deverão 
ser apresentados durante 

o procedimento.
Mogi conta com 178 táxis 

que atuam na cidade. Neste 
ano, os veículos ganharam 
um novo layout, mais mo-
dernos, para facilitar a sua 
identificação pelos passageiros. 

A cidade possui 49 pontos, 
sendo 23 pontos fixos, em 
que existem os motoristas 
definidos, e 26 pontos livres, 
que podem ser usados por 
qualquer taxista. Os pontos 
livres ficam na região central 
e nos distritos de Braz Cubas, 
Jundiapeba, Cezar de Souza 
e Sabaúna. 

Além dos táxis comuns, 
Mogi também contam com 
veículos adaptados para o 
transporte de pessoas com 
deficiência.

Recadastramento de 
taxistas é iniciado

Atualização

Mogi conta com 178 táxis que atuam na cidade

Divulgação/PMMC
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Vereadores jogam votação do 
orçamento para ‘depois do fim’
Falha no sistema interno seria a responsável pela falta de informação aos vereadores sobre emendas à LOA

CÂMARA DE MOGI

Mogi - Com o ano legislativo 
em seus estertores, a Câmara 
Municipal decidiu adiar por 
duas sessões a discussão e 
votação do projeto de lei que 
estabelece a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) referente a 
2022. O adiamento aconteceu 
na sessão de ontem, com 
o amplo apoio dos verea-
dores, e a data definida foi 
a próxima quarta-feira, na 
última sessão do ano, após, 
inclusive, a escolha da Mesa 
Diretiva para 2022.

O texto, que estabelece 
quais serão os gastos da 
cidade com programas e 
áreas como Educação, Saúde, 
Cultura, Assistência Social, 
Infraestrutura e outras, deve 
ser aprovado até o final do 
ano para que possa ter va-
lidade a partir do ano que 
vem. A elaboração do texto 
final segue um processo em 
que também são realizadas 
audiências públicas para ouvir 
a comunidade e especialistas 

sobre a aplicação do dinheiro 
público.

O requerimento pelo adia-
mento foi feito verbalmente 
para a Mesa Diretora pelo 
vereador Iduigues Martins 
(PT), alegando que emendas 
apresentadas pelos vereadores, 
como no caso das emendas 
de Inês Paz (Psol) para a área 
da Cultura, não haviam sido 
disponibilizadas para os 
vereadores em tempo hábil, 
devido a um problema no 
sistema interno de circulação 
eletrônica.

Na visão da vereadora, o 
adiamento da votação tem 
como principal objetivo 
permitir que os vereadores 
estejam a par das emendas, 
dando ao processo a devida 
segurança jurídica. “Se o 
sistema deu problema, as 
pessoas têm que ter o tempo 
certo para poder acessar”, 
ressaltou a parlamentar.

A votação do projeto na 
quarta-feira foi defendida pelo 
líder do governo na Câmara, 
Marcos Furlan (DEM), e 

pelo vereador Pedro Komura 
(PSDB), que reforçaram o 
calendário. “O orçamento 
só pode ser votado em uma 
sessão única, caso contrário 
teremos que ser convocados 
para sessões extraordinárias, 

que não serão apenas uma”, 
advertiu Komura.

O líder mogiano do PL, 
José Francimário Vieira, o 
Farofa, apoiou o requerimento, 
confirmando que o sistema 
informatizado da Câmara 

não apresentou as emendas 
adequadamente. “Sempre 
estivemos trabalhando assim, 
e podemos atuar em sessão 
extraordinária o tempo que 
for preciso”, confirmou.

O vereador Edson Santos 

(PSD) também confirmou o 
voto da bancada pelo adia-
mento da votação, por alegar 
que uma de suas emendas 
para a área da Assistência 
Social não constava no texto 
a ser discutido, e que o adia-
mento permitiria a melhor 
organização dos debates. O 
projeto foi, por decisão dos 
vereadores, adiado para a 
última sessão do ano.

‘Depois do fim’ 
Com duas sessões restantes 

no calendário do Legislati-
vo, a votação da LOA, que 
aconteceria em dois turnos 
sendo um na sessão ordiná-
ria e outra em uma sessão 
extraordinária na sequência, 
deverá ser rearranjada no 
cronograma da Casa de Leis.

Para a próxima terça-feira, 
está prevista a eleição da Mesa 
Diretora para o exercício do 
próximo ano, e na última 
sessão programada, estão 
previstos todos os projetos 
que já obtiveram o aval das 
comissões permanentes.

Andre Diniz

Câmara terá sessão concorrida no dia 15, incluindo a escolha da Mesa Diretiva

Diego Barbieri/CMMC

População já pagou R$ 400 
milhões em impostos no ano
Mogi - A menos de um mês 
para o fim de 2021, os mo-
gianos já atingiram a marca 
de R$ 400 milhões pagos 
em impostos. O montante 
foi alcançado anteontem 
e contabilizado pelo Im-
postômetro, ferramenta 
da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), que 
soma todos os impostos e 
tributos pagos ao longo do 
ano. Para a Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) este número ajuda 
a medir o nível da atividade 
econômica no município.

No ano passado, Mogi 
atingiu o pagamento de R$ 
400 milhões em impostos no 
dia 23 de setembro. Já em 
2019, período pré-pandemia, 
a marca foi registrada em 
27 de dezembro. Entram na 
conta do Impostômetro os 
tributos municipais, esta-
duais e federais. Até agora, 
os brasileiros já pagaram R$ 
2,3 trilhões em impostos. 
Para ter a dimensão deste 
volume de dinheiro, de 

Atividade econômica

acordo com a ferramenta, 
este valor renderia  R$ 
322.576 de juros  por mi-
nuto, caso fosse deixado 
em uma poupança.

Do total pago até agora 
de impostos no país, os 
paulistas são responsáveis 
por desembolsar R$ 855 
bilhões, o que represen-
ta 37,39% do montante 
arrecadado.

A presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman, lembrou 
que o Brasil é um dos países 
com uma das maiores car-
gas tributárias do mundo. 

“Ainda estamos enfrentando 
os efeitos da pandemia de 
Covid-19. Nossos comércios, 
incluindo, os considerados 

“não essenciais”, chegaram 
a ficar com as portas fe-
chadas por um tempo. Ao 
longo deste período, os 
empreendedores acumu-
laram prejuízos. Desde o 
início desta crise sanitária, 
a Associação Comercial de 
Mogi pleiteou a revisão, 
flexibilização e a redução 

dos impostos para que os 
negócios pudessem ser 
mantidos”, reforçou.

Informações do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT) mostram 
que neste ano, o brasileiro 
trabalhou 149 dias apenas 
para pagar impostos. No 
ano passado foram ne-
cessários 151 dias e entre 
2016 e 2019, esta taxa foi 
de 153 dias.

Outro levantamento rea-
lizado pelo IBPT, o Índice 
de Retorno ao Bem Estar da 
Sociedade (IRBES,) indica 
que levando em consideração 
os 30 países com a maior 
carga tributária, o Brasil é o 
que registra o pior retorno 
à sua população, compa-
rando o volume arrecadado 
com o retorno em termos 
de serviços públicos de 
qualidade.

O total de impostos pagos 
pode ser acompanhado em 
tempo real por meio do site 
do Impostômetro (www.
impostometro.com.br).

Evento marca encerramento 
do 1º programa municipal
Mogi - A Prefeitura realizou 
ontem o evento Mogi Tech 

– Gov Experience. A ação 
aconteceu no auditório do 
Cemforpe, na Vila Nova Mogilar, 
e marcou o encerramento do 
Programa de Incubação do 
Polo Digital deste ano, o pri-
meiro do Brasil a ser realizado 
por um município voltado 
exclusivamente a iniciativas 
para os desafios da gestão de 
políticas públicas, trabalhan-
do os conceitos GovTechs e 
Cidades Inteligentes.

O evento contou com um 
painel que teve a participação 
de convidados especiais do 
BrazilLAB e da IdeiaGov, duas 
referências nacionais no setor 
de startups e de iniciativas 
voltadas a GovTechs, e do 
deputado estadual Sérgio 
Vitor. Também foi feita uma 
apresentação dos projetos e 
dos resultados alcançados 
nesta edição do Programa 
de Incubação.

“Neste ano, o Programa 
de Incubação do Polo Di-
gital teve foco nas startups 

Startups GovTechs

que apresentam soluções 
para questões voltadas aos 
governos, com foco no aten-
dimento ao cidadão. É uma 
iniciativa inédita no Brasil e 
que trouxe resultados impor-
tantes para a cidade, para sua 
população e também para os 
empreendedores”, destacou 
o secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação, Gabriel Bastianelli.

Ele lembrou que, durante 
o programa, a estrutura da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
participou no acompanhamento 
e na validação das iniciativas. 
Todos os secretários municipais 
estiveram no Polo Digital, 
conheceram as iniciativas, 
acompanharam o processo 
e mantiveram contato com 
os empreendedores.

“Esta foi uma iniciativa 
inédita e teve uma troca de 
experiências muito enriquece-
dora, tanto para os secretários 
municipais, que puderam 
conhecer as ideias que estão 
sendo desenvolvidas, quanto 
para as startups, que tiveram 

este contato com quem tra-
balha diretamente na área 
pública”, disse Bastianelli.

O ciclo do Programa de 
Incubação deste ano começou 
com a participação de dez 
startups, para a realização 
de atividades durante os 
últimos dez meses. Destas, 
nove chegaram ao fim do 
programa: três iniciativas 
voltadas à Educação, duas 
para Saúde e uma para cada 
um dos setores de Agricul-
tura, Empregabilidade, Meio 
Ambiente e Zeladoria.

Para a área da Educação, 
as iniciativas são a Educaton, 
voltada à formação de pro-
fessores com a utilização de 
tecnologia; a TecAcademy, 
uma plataforma que oferece 
ao professor uma ferramenta 
individualizada de avalia-
ção dos alunos; e a Psiqedu, 
que apresenta um programa 
para o novo ensino médio, 
composto por cursos que 
dialogam com o mundo do 
aluno, preparando-o para 
encarar a vida atual.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo diz que Cecília mexeu muito com os sentimentos dele, mas que ele 

abriu mão disso para que ela pudesse seguir sua vida religiosa. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Haroldo esconde Jade e inventa para Cobra que a menina foi atrás dele.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar afi rma que Luísa está com cólera, mas que irá se recuperar. Bernardinho 

se recusa a perdoar Lota. Gastão sente inveja da felicidade de Augusto por 

ser pai. Teresa cuida de Luísa. Nélio aconselha Bernardinho a perdoar Lota.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Osvaldo leva Neném e a família para o hospital. Cabeça e Dênis provocam 

Tigrão, e Guilherme defende o fi lho. Nedda faz as pazes com Osvaldo. Joana 

desconfi a do comportamento de Guilherme ao falar sobre seu projeto com 

Rose. Roni conhece Cora. Rose fala com uma mãe sobre o projeto que vão 

criar na clínica para crianças. Paula discute com Ingrid.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba expulsa do estádio. Túlio vai 

atrás de Lara, que conta que foi noiva de Christian. Túlio afi rma a Ruth que 

vai desmascarar Christian/Renato. Paco reconhece Nicole no estúdio de 

dublagem e faz elogios à atuação dela no teatro. Bárbara fi ca surpresa ao 

ver Cecília chegar para o aniversário de Santiago.

RECORD, 21H

A Bíblia
Ló teme uma guerra. Massá comemora a vitória. Com uma ajuda divina, 

Abrão e os 318 se preparam para uma nova guerra.
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3/ami — oui. 4/idea — néon. 5/douto. 6/travel. 10/mestiçagem.

O mundo dá voltas, 
a vida muda e as 
coisas podem sempre 
melhorar. Tudo 
depende da nossa 
disposição perante 
os acontecimentos 
da vida. Não se deixe 
intimidar diante das 
adversidades, não 
sofra mais do que 
cada problema lhe 
faz sofrer. Na vida, 
todos nós passamos 
por fases mais 
complicadas, mas 
é preciso levantar e 

MOMENTO
especial

PARA FRENTE É QUE SE ANDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje parabéns hoje e sempre! 

Vocês merecem um ano novo de vida maravilhoso! Feliz 

Aniversário!

“Às vezes, as surpresas da vida são 
melhores que os nossos sonhos. Dê 
uma chance a ela!”

 cultura@jornaldat.com.br

sacudir a poeira para 
seguir em frente.

Não podemos nunca 
perder a esperança, 
não podemos nunca 
perder o entusiasmo 
e a alegria de viver. 
As coisas podem 
melhorar, precisamos 
abrir o nosso coração 
e a nossa mente 
para que coisas boas 
cheguem até nós.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 060/2021 - PROCESSO Nº 201.046/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de placas de sinalização de trânsito.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO EIRELI EPP. no valor global de R$ 48.987,52. Mogi das Cruzes, em 07 de de-

zembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor 
Geral, comunica que, no aviso de homologação do Pregão 087/2021, publicado em 
03 de dezembro de 2021, houve erro nos valores totais divulgados para a licitante 
vencedora MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., onde 
lia-se o valor total de R$ 2.896.455,00 para o lote 1 leia-se R$ 2.896.454,00 e, onde 
lia-se o valor total de R$ 2.010.672,50 para o lote 2 leia-se R$ 2.010.672,00. Mogi 
das Cruzes, em 08 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/2021 - PROCESSO Nº 31.887/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO 
E PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE VISA FACILITAR O PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, ELIMINAR 
BARREIRAS, COMBATER O BULLYING, QUEBRAR PARADIGMAS ENTRE A COMUNIDADE 
ESCOLAR E ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, BEM COMO, 
GARANTIR SUA SOCIALIZAÇÃO E APOIAR PAIS E MESTRES.
EMPRESA VENCEDORA: OFICINA EDITORIAL COMÉRCIO DE LIVROS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 6.522.880,00 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e 
oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 06 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021 – PROCESSO Nº 22.647/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA E DE FISIOTERAPIA.
EMPRESAS VENCEDORAS: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS 
LTDA e KLM EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 23.949,90 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
noventa centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de   Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.289/21 E APENSOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM ESCOLAS E 
PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: LOTE 1 - SETOR 01; LOTE 2 - SETOR 02 E LOTE 3 - SETOR 03.
FONTE CONTÁBIL: RECURSOS PRÓPRIOS – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EDUCAÇÃO 
INFANTIL e RECURSOS FEDERAIS – EDUCAÇÃO FUNDEB
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 11 de janeiro de 2022. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 07 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP 

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 201/2021 - PROCESSO Nº 24.866/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MÁQUINA DE LAVAR, AR 
CONDICIONADO, AQUECEDOR, APARELHO TELEFÔNICO, GELADEIRA, LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃO, BEBEDOURO TIPO PRESSÃO INOX).
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 22 
de dezembro 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 07 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2021 – PROCESSO Nº 23.997/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA REGISTROS E/OU PORTE DE ARMA DE 
FOGO COM LAUDO CONCLUSIVO.
EMPRESA VENCEDORA: ALESSANDRA DE FATIMA INOCENTE.
VALOR GLOBAL: R$ 40.324,83 (quarenta mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de dezembro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretária Municipal do Segurança__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/21 - PROCESSO Nº 20.657/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE PAULA VALEZINI 
(TRECHO ENTRE A RUA ROCCHINA LAVECCHER GARCEZ E AV. RICIERI BERTAIOLLI 
JUNIOR), PARQUE DAS VARINHAS, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 802.678,10 (oitocentos e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 08 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-2/21 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi dado 
DESPROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa TETO CONSTRUTORA 
S/A, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto a sua inabilitação.

Mogi das Cruzes, em 08 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 011/21 - PROCESSO Nº 26.309/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE JD. AEROPORTO III, 
SITUADA NA RUA DA AERONÁUTICA, Nº 188, JD. AEROPORTO III, 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 pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e pela Secretaria Municipal 
de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das licitantes: FORT SERVICE COMPANY & 
CONSTRUTORA EIRELI e PIACON CONSTRUTORA EIRELI, para a fase seguinte do certame. 
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 
“7.1.13” do Edital, o dia 17 de dezembro de 2021, às 9 horas, para abertura do envelope nº 02 – 
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 08 de dezembro de 2021
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO FERREIRA LOPES.
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 Infraestrutura 
Urbana e da Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: 
TETO CONSTRUTORA S/A e TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA., para a fase seguinte 
do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: FORT SERVICE COMPANY & 
CONSTRUTORA EIRELI., por não atender ao subitem “2.5.5”, PALÁCIO CONSTRUÇÕES 
LTDA, por não atender ao subitem “2.5.1” 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 17 de dezembro de 2021, às 14 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 08 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e 
advertência a:
1. MARCELO CARLOS GODOFREDO, CPF: 095.176.358-00 – NRM 11638 MULTA 1,7 UFM 
– Processo nº 600.812/2021
2. SERGIO RODRIGUES VICCO, CPF: 367.206.588-91 – NRM 11639 MULTA 1,7 UFM – 
Processo nº 600.804/2021
3. MV SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 35.257.515/0001-56 – NRM 
12152 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.676/2021
4. SILVANA FELIX DIAS, CPF: 046.456.658-47 – AIP 14957 ADVERTÊNCIA – Processo nº 
601.349/2021
5. IVONE DE AGUIAR RODRIGUES, CPF: 060.700.548-30 – AIP 14958 ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.344/2021
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. CENTRO DE CONVIVENCIA MOGI LTDA ME, CNPJ: 34.969.024/0001-75 – Processo nº 
600.896/2021
03. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. CLAUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS BERÇARIO LTDA ME, CNPJ: 41.967.845/0001-65 
– Processo nº 601.398/2021
2. T&A EDUCACIONAL LTDA ME, CNPJ:30.227.958/0001-80 – Processo nº 601.191/2021
3. COLEGIO AMOR AO SABER KIDS LTDA ME, CNPJ: 39.736.813/0001-80 – Processo nº 601.147/2021
4. CLINICA DE PSICOLOGIA PSICO & CIA EIRELI ME, CNPJ: 25.348.461/0001-80 – 
Processo nº 600.895/2021

MOGI DAS CRUZES, TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Intensificação da vacina contra a Covid-19 prossegue até sábado

A vacinação contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento prévio termina 
no próximo sábado. O trabalho faz parte da campanha de intensificação do reforço 
da imunização para ampliar a proteção dos mogianos antes das festas de final de 
ano. Ontem, a região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou cinco vítimas fatais nas últimas 24 horas.

Evento busca conscientização 
sobre maus tratos de animais
Encontro no domingo, das 9 às 17 horas no Centro de Zoonoses, reúne palestras e atividades para os pets

DEZEMBRO VERDE

Mogi - Já se passaram três 
anos que a Lei Municipal 
7.368/18, que institui a 
campanha Dezembro Ver-
de – Não ao Abandono dos 
Animais, foi aprovada. A 
regulamentação, de autoria da 
vereadora Fernanda Moreno 
(MDB), tem o objetivo de 
sensibilizar a população sobre 
maus tratos e abandono de 
animais domésticos, prática 
muito comum no período 
de festas e viagens de férias.

A estimativa, segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é de que, só 
no Brasil, existam 30 milhões 
de animais abandonados.

“É utilizado, infelizmente, Festa de final de ano não é motivo para o abandono

todo o tipo de desculpa: 
os pets cresceram, viagens, 
falta de tempo, mudança de 
residência, separação, custos 
com veterinário, tutores 
tiveram filhos, pandemia, 
nascimento de crias in-
desejadas, animais com 
hiperatividade, bagunça e 
latidos”, relata Fernanda 
Moreno.

Na tentativa de reverter 
a situação e desmistificar 
que “animal não é coisa ou 
objeto”, a vereadora, a Ong 
Fera e Prefeitura Municipal 
se aliaram para a realização 
de um evento especial neste 
próximo domingo.

Das 9 às 17 horas, o Centro 

de Controle de Zoonoses 
(CCZ) será palco de uma 
série de atividades junto à 
população, como palestras, 
caminhada, feira de artesanato, 
agendamento de castração, 
comidas e bebidas veganas, 
produtos pets, aferição de 
pressão arterial, cálculo de 
massa corpórea, atividades 
físicas, recreação e modali-
dades de luta.

Uma das atrações já con-
firmadas é a do delegado 
Bruno Lima, que dará uma 
palestra sobre maus tratos 
com os animais.

Denúncias de abandono
“A proposta é fazer com 

que a população de fato 
conheça os animais da Zoo-
noses, todos os serviços lá 
oferecidos e também das 
leis que assistem os pets”, 
conta a parlamentar que, 
por mês, recebe, em seu 
gabinete, 220 solicitações 
para resgate e denúncias 
de abandono.

“O abandono de animais 
é um crime que vem se 
agravando pelo crescente 
aumento populacional. Se o 
proprietário for viajar, deve 
levar o animal ou deixá-lo 
sob os cuidados de um 
amigo, parente ou guardião 
confiável”, reforçou a ve-
readora Fernanda Moreno.

Divulgação
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