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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Mogi busca solução para
cobrança da taxa do lixo

Discussão deve voltar hoje à Câmara de Vereadores; cidade pode sofrer penalidades caso não aprove o projeto
Mogi News/Arquivo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apontou no início desta semana que busca um entendimento com a Câmara de Vereadores
sobre a implementação de uma
nova forma de tributo sobre o
manejo de resíduos sólidos, seguindo as determinações da lei
federal do Marco Regulatório
do Saneamento Básico. A preocupação é manter a segurança jurídica do município - uma
posição que é defendida por especialistas em gestão ambiental.
Cidades, página 8

Itaquá

Arquivo/Mogi News

Estado anuncia repasse para
o hospital Santa Marcelina

Mogi

CÂMARA
FARÁ SESSÃO
EXTRA HOJE
Serão discutidos cinco itens
durante a sessão. Convocação foi
feita porque os temas não podem esperar até o ano que vem.
Cidades, página 8

Unidade de Itaquaquecetuba vai receber R$ 4 milhões
para custeio da alta complexidade. Cidades, página 3

Mogi News/Arquivo

Preocupação é manter a segurança jurídica para a Prefeitura

ALTO TIETÊ

NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS NO
TRÂNSITO É MENOR DESDE 2015
Dados do Infosiga apontam que acidentes fatais
cairam nas vias municipais. Cidades, página 5

Busca de atendimento médico por
problemas respiratórios sobe. Cidades, página 4

FOTOGRAFIA
Daniel Carvalho/Mogi News

Mogi

Mercado do
Produtor terá
exposição. p5
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EDITORIAL

A

cidades impermeáveis, como Poá. Outro
ponto: como pretendem conduzir a questão
do pedágio que a Agência de Transporte
de São Paulo (Artesp) pretende implantar
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88)? Pelo atual
governador, João Doria (PSDB), a cidade,
por enquanto, não conta com apoio aberto
à causa. Prefeitos da região que compõem
o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) tentam
uma audiência com o tucano, sem sucesso até agora.
Moradia, invasões de terra, melhorias no
transporte público, Segurança e Educação
são outros pontos importantes que devem
ser analisados pelos eleitores na hora de
estar frente à frente com a urna eletrônica. Salvador da Pátria não há, por isso, é
fundamental um estudo antes de votar.
Qual candidato promete atender melhor
as demandas da região? O que é possível
e o que é utópico? A escolha criteriosa de
um candidato é sempre fundamental, e
isso também vale para os deputados estaduais. Em momento de recessão, errar
pode ser fatal.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

A Esperança: pela via da graça!
Quem jamais ouviu falar
de um país tragado pelo caos
em que seus cidadãos são ordeiros? Como ninguém ouviu
falar de um país ordeiro em
que seus cidadãos são indisciplinados? Se uma régua não
for reta, não poderá ser usada para traçar um quadrado;
se um compasso não estiver
equilibrado, não se poderá fazer, com ele, um círculo. Ao
se admitir o indivíduo como
régua e o compasso o que
ele faz, é impossível querer
corrigir qualquer um deles.
A intervenção inesperada da
graça desorganiza, esquemas
de compreensão da vida e da
ordem do mundo. A presença
da graça codificada transforma a vida pela doçura, pela
misericórdia e pela beleza,
provocando aquela virtude,
de todas a mais difícil: a es-

perança!
Nos limites dessa esperança, moralistas e estudiosos
de hoje exaltam a cultura da
antiguidade, mas não a colocam em prática: assim se referem a algo bom que não é
praticado! Criticam a época
atual, mas não a reformam
em nada, e acabam fazendo
o que criticam. Apesar disso,
podem usar todo o seu poder e reflexão, sem que isso
traga algum benefício para a
ordem estabelecida. Podem,
até, exaurir espírito e conhecimento, só que inútil para o
clima presente. Artistas contemporâneos gostam de pintar fantasmas e duendes, mas
não cães e cavalos. Por quê?
Porque fantasmas e duendes
não aparecem em todas as
épocas e cães e cavalos podem ser vistos no cada dia.

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

São Paulo 2022

disputa para o governo de São
Paulo promete ser acirrada no ano
que vem. PSB, PSDB, Psol, DEM,
PT, MDB, Patriotas, entre outros
partidos, brigam pela preferência do eleitor
no período que se espera chamar de pós-pandemia. A posição dos candidatos em
relação às ações tomadas durante a pandemia promete ser um dos fatores decisivos.
O que pensam em relação às atuais decisões do governo federal e estadual? Como
pretendem elaborar a retomada econômica após os efeitos que a pandemia causou
nos trabalhadores? E a necessária reestruturação do Sistema Único de Saúde (SUS)
para o tratamento pós-Covid? A pandemia
vai acabar, mas suas consequências ficarão,
assim como as lições que todas as esferas
de governo devem ter aprendido quando
se trata de uma pandemia. Os municípios
possuem problemas crônicos que dependem de auxílio do Estado. Celeridade para
o desassoreamento dos rios e córregos que
cortam o Alto Tietê é uma necessidade urgente para minimizar os recorrentes problemas de enchentes, principalmente em
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RODRIGO BARONE

HORÁRIO DA DIOCESE

O atendimento ao público da Cúria
Diocesana será até às 12h de amanhã. O retorno das atividades será
na segunda-feira, dia 03 de janeiro
de 2022, no horário habitual, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e
das 13h às 17h. Já no Tribunal Eclesiástico Diocesano, o recesso judicial será entre os dias 21 de dezembro de 2021 a 30 de janeiro de 2022.
O atendimento ao público durante o
recesso será feito via e-mail: tribecle.diocmogi@gmail.com.

CELEBRAÇÃO

A Diocese convida o público para a
abertura do Ano Jubilar da Diocese
de Mogi das Cruzes. No próximo dia
30 de dezembro, a Cúria Diocesana iniciará a celebração a Celebração Eucaristia na Catedral de Santana às 19h.

DAEE EM BIRITIBA MIRIM

O Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) deve iniciar os serviços de desassoreamento em Biritiba
Mirim no início do próximo ano. A intervenção atende ao pedido apresentado pelo deputado estadual Marcos
Damasio (PL) e pela vereadora Luci-

léia do Valdivino. No município, dois
trechos foram contemplados: o Córrego Capela e o Lote 5 do Rio Tietê;
sendo que no primeiro os trabalhos
serão feitos em 1.000 metros e, no
segundo, em 5 mil metros, com investimentos de R$ 1.400.000,00 e de
R$ 7.310.000,00, respectivamente.

CESTAS BÁSICAS

Prefeitura de Itaquaquecetuba fez
ontem a entrega de cestas natalinas
para os servidores públicos. A ação
ocorreu no Parque Ecológico Mario do Canto, por volta das 11 horas.

ANO NA CÂMARA

A 18ª legislatura da Câmara de Suzano encerrou o primeiro ano de trabalhos com 250 projetos apresentados.
A última sessão ordinária do ano foi
realizada na quarta-feira passada e
o recesso parlamentar teve início na
quinta-feira. As proposituras englobam 79 projetos de lei, 63 moções,
36 projetos de decreto legislativo, 33
emendas substitutivas, 21 projetos
de lei complementar, sete emendas
aditivas, seis projetos de resolução,
quatro subemendas e uma emenda
supressiva. No período, ainda foram
votados três vetos.

CHARGE

Para sobreviver a esse perigo e sufocar eventuais desordens, nada pode ser feito,
sem sabedoria. Fosse essa
uma questão de ter precedentes, mesmo os ignorantes
teriam habilidade mais que
suficiente. Líderes, quando
iluminados não propõem leis
marotas ou inúteis, tampouco
se dispõem a ouvir palavras
desprovidas do mais reles
significado!
O que nos faz sorrir, sob
a vereda do que todos buscam? Uma harmonia que
acalme a maior de todas as
tentações espirituais desde
sempre: a tentação do desespero! Criada, quase sempre
à sombra da ignorância. Do
beco sem saída!
Raul Rodrigues e engenheiro e ex-professor
universitário
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Estado anuncia R$ 4 milhões
ao Santa Marcelina de Itaquá
Hospital filantrópico a serviço do Estado receberá quantia para custeio dos leitos de alta complexidade e UTI
Daniel Carvalho/Mogi News

André Diniz

Itaquá - O governo do Estado
anunciou ontem que liberou
mais R$ 13 milhões para o
custeio e equipamentos para
os hospitais da Organização
Social de Saúde (OSS) Casa
de Saúde Santa Marcelina
que mantém um hospital na
cidade de Itaquaquecetuba,
além de unidades nos bairros
de Itaquera e Itaim Paulista,
ambos na capital.
Segundo o governador
em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), o recurso vem
para ajudar no fechamento
das contas do fim do ano,
além de recursos para os
equipamentos de hemodinâmica, e recursos do programa
Mais Santas Casas, visando
complementar os recursos
do dia a dia.
Dos R$ 13 milhões,
R$ 5 serão apenas investidos
na aquisição de dois novos
aparelhos de hemodinâmica
para a unidade de Itaquera,
enquanto que Itaquá receberá

O Palácio dos
Bandeirantes
também anunciou
o aumento dos
repasses mensais

De acordo com o governo estadual, os repasses mensais passarão de R$ 10 milhões para R$ 13 milhões

R$ 4 milhões para o custeio
da assistência de alta complexidade, entre leitos de
internação e Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

O Palácio dos Bandeirantes
também anunciou o aumento
dos repasses mensais para
as unidades do Santa Marcelina de Itaquá e do Itaim

Paulista que, juntas, antes
recebiam R$ 10 milhões
por mês, (R$ 5 milhões em
média) e tiveram aporte de
R$ 569 milhões desde 2020,

sendo responsáveis por 569
leitos de alta complexidade, incluindo internação e
isolamento para casos de
coronavírus (Covid-19). “A

partir de 2022, a base mensal
de custeio subirá para R$ 13
milhões mensais.
“Agradecemos toda colaboração das instituições
Santa Marcelina. Sabemos
quantas vidas foram salvas
pela adequada assistência na
pandemia, mas em paralelo
a isso todas as outras demandas continuaram sendo
atendidas, garantindo que
toda população pudesse
ser acolhida. Esses aportes
darão a possibilidade de se
atender muito mais consultas,
exames e cirurgias”, destacou
o Secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Universitários

Comércio

Câmara

Prefeitura lança projeto
para passe livre estudantil

ACE faz balanço do ano

Diretor da
Secretaria
de Obras vai
receber medalha

Ferraz - A Prefeitura, por
iniciativa da Secretaria de
Transportes e Mobilidade
Urbana, lança projeto “Unilivre” que concede transporte
público gratuito para os
estudantes universitários
de baixa renda.
De acordo com o projeto,
os estudantes em situação
de vulnerabilidade social,
que residam em Ferraz de
Vasconcelos, sejam inscritos
no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham uma
renda familiar mensal de
até R$ 178 por pessoa, regularmente matriculado e
que estejam com frequência
efetiva em instituições de
ensino superior (públicas
ou privadas) poderão ser
contempladas com a concessão do passe livre.
O coordenador da Pasta
de Transportes e Mobilidade
Urbana, Marcelo Dearo, celebrou a vitória dos estudantes
ferrazenses. “Sabemos da
importância da aprovação
desse projeto de lei que é

o primeiro passo para os
estudantes do município.
Hoje os universitários poderão respirar mais aliviados
em relação ao transporte
público. Esperamos que
em breve todos os alunos
de Ferraz possam ser contemplados por projetos de
lei semelhantes a esse”.
Vale salientar que os estudantes contemplados devem
morar pelo menos a 1,5
quilômetros de distância

da instituição escolar ou
dos postos de serviços de
transporte público. O cartão será de uso exclusivo
e intransferível do aluno,
acompanhado com documento oficial com foto.
A estimativa é que em
breve a matéria seja sancionada pelo poder Executivo,
no qual poderá auxiliar
cerca de mil estudantes
universitários carentes do
município.
Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Proposta é voltada para estudantes de baixa renda

Suzano - A Associação
Comercial e Empresarial (ACE)
divulgou o balanço anual das
ações e atividades realizadas
entre janeiro e dezembro de
2021 em prol do crescimento
da economia local. Foram
realizadas sete campanhas
de incentivo às vendas em
Suzano; mais de dez cursos
ministrados em parceria com
o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), além das ações sociais de apoio à população em
situação de vulnerabilidade e
atividades no enfrentamento
à pandemia de coronavírus
(Covid-19).
Durante todo o ano, a entidade focou no fortalecimento
dos negócios locais por meio
do movimento “Compre em
Suzano”, que coloca em evidência
os segmentos de prestação de
serviços e venda de produtos
que estão disponíveis aos
consumidores nos mais de
seis mil empreendimentos.
Em paralelo, foram feitas
campanhas institucionais
para impulsionar as vendas
sazonais.
Segundo Fernando Fernandes,

presidente da entidade, as
ações foram feitas com o intuito de dar apoio e força aos
profissionais que enfrentaram
momentos difíceis. “Além
dos tributos prestados, a
ACE Suzano também esteve
em parceria com o Sebrae
e ofereceu diversos cursos
sobre gestão de fluxo de caixa,
marketing digital e vendas,
como forma de oportunizar
a atualização e aprimoramento dos conhecimentos
dos empreendedores, para
que pudessem adaptar seus
planos de negócios a nova
realidade”, explicou.
Para fechar o ano, foi lançada
a edição de 2021 do “Natal
Premiado”, uma campanha de
impulsionamento de vendas
na qual as lojas participantes
distribuem cupons aos consumidores, que concorrem a
seis prêmios, sendo o principal,
uma moto zero quilômetro,
cujo sorteio será realizado em
janeiro. “Muito além do apoio
ao empreendedorismo, esse
foi um ano focado no cuidado
com as pessoas e de auxílio
a reinvenção dos negócios”,
finalizou o presidente.

Suzano - O professor Elias
Martins Pereira, diretor da
Secretaria Municipal de Governo, será homenageado
na Câmara Municipal com
a “Medalha Antônio Marques
Figueira”, pelos relevantes
serviços prestados. O projeto
de lei (32/2021) é da vereadora Gerice Rego Lione (PL)
e foi aprovado, no começo
do mês. Devido ao recesso
de fim de ano, a outorga da
medalha será feita em janeiro, em data a ser definida.
A honraria foi proposta em
reconhecimento ao trabalho
executado pelo educador, que
acumula prêmios e atuou por
diversos anos como assessor
técnico na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp)
e na Câmara dos Deputados.
Pereira foi professor titular nos
cursos de História e Direito,
da Universidade Braz Cubas
(UBC), por 18 anos, em Mogi
das Cruzes; e fundou, há 20
anos, o Instituto de Pesquisa
e Marketing Paulista (Ipempi).
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SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
IPVA-2022

Alto Tietê mostra elevação
nos atendimentos de saúde
Câmara Técnica reforçou a importância das medidas não farmacológicas para controle de doenças
Região- Os municípios
da região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) vêm registrando
um aumento considerável
nos atendimentos a pacientes
com sintomas respiratórios
nas unidades de saúde nos
últimos dias.
Dados levantados pela
Câmara Técnica de Saúde
apontam um aumento que
varia de 30% a 60% nos
registros de atendimentos
nos municípios, tanto para
crianças como para adultos.
De acordo com a coordenadora, Adriana Martins,
estes dados são preocupantes e a melhor forma de
controlar a disseminação
de doenças respiratórias é
a manutenção das medidas
não farmacológicas como
uso de máscara facial, álcool
em gel e distanciamento.
“Os municípios estão realizando os atendimentos e
monitorando os casos, mas
a população precisa estar

Divulgação

Dados apontam um
aumento de 30% a
60% nos atendimentos,
tanto para crianças
como para adultos

consciente de que a pandemia
não acabou, que a ômicron,
nova cepa da Covid-19, já
está circulando no Brasil em
transmissão comunitária e
que as medidas de proteção
são fundamentais para evitarmos o contágio”, disse.
A condição do estoque do
medicamento Oseltamivir,
que é administrado em
casos de sintomas respiratórios como medida de
diminuição de agravos e,
consequentemente, controle da transmissão viral,
também foi destacada como
um fator preocupante para
os gestores. Na maioria dos
municípios da região o estoque do medicamento está
em baixa e não há previsão

Condemat enviou um ofício expondo a preocupação com o aumento dos atendimentos

de novos envios por parte
do governo do Estado.
“Tudo isso reforça a necessidade de mantermos a
cautela e continuarmos a
seguir os protocolos como
uso de máscaras faciais,
uso do álcool em gel para

Pessoa com Deficiência

higienização frequente das
mãos e, apesar de ser um
período de festas, ainda é
preciso evitar aglomerações
para que todos estejam protegidos”, reforçou Adriana.
O Condemat enviou um
ofício ao governo do Estado

expondo a preocupação com
o aumento dos atendimentos
e solicitando abastecimento
do medicamento, bem como
a realização de campanha
de conscientização para que
a população mantenha as
medidas protetivas.

Governo triplica
desconto e oferece
parcelamento
em 5 vezes
Região- O governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria da Fazenda e
Planejamento, preparou um
pacote inédito de descontos no
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores, IPVA2022, e estendeu o prazo de
pagamento, de três para cinco
parcelas começando em fevereiro. As medidas têm como
objetivo amenizar os efeitos
negativos da pandemia da
Covid-19 econômica do país.
Os proprietários de veículos
usados que quitarem o imposto antecipadamente, em
cota única, em janeiro, terão
desconto de 9%. Para os que
pagarem o tributo integralmente
em fevereiro, ou preferirem
parcelar, a redução será de 5%.
Para os donos de veículos 0
km, o desconto continua de
3% no pagamento até o quinto
dia da emissão da nota fiscal,
e os que preferirem também
poderão parcelar em cinco
vezes, sem desconto.
Em 2021, o valor venal dos
veículos subiu 22,54% em
média, segundo a pesquisa
anual feita pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Natal

Coordenadoria faz manutenção Serviços essenciais vão
em cadeiras de roda da Apae
funcionar durante feriado
Mogi- A Secretaria Municipal de Assistência Social,
por meio da Coordenadoria
da Pessoa com Deficiência e
com parceria da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Inovação e da
empresa Spotbike, realizou,
na semana passada, um
trabalho de manutenção
das cadeiras de roda da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae)
de Mogi das Cruzes.
O trabalho foi feito com
o intuito de melhorar as
condições de uso dos equipamentos e também dar
maior vida útil às mesmas,
proporcionando um atendimento com mais qualidade
aos moradores que fazem
uso dos itens. Cerca de 10
cadeiras de roda receberam
os serviços de manutenção.
A Apae de Mogi das Cruzes conta com mais de 50
anos de serviços prestados,
atendendo gratuitamente
pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla e

Trabalho foi feito
com o intuito
de melhorar as
condições de uso
dos equipamentos

transtorno do espectro autista associado a deficiência

intelectual.
Para a execução de seus
serviços, possui uma equipe
multidisciplinar que atende
as áreas de educação, saúde
e assistência social.
Atua na garantia em defesa dos direitos da pessoa
com deficiência e oferece
ainda apoio à família, lazer,
esporte e cultura.
Divulgação/PMMC

Cerca de 10 cadeiras de roda receberam ajustes

Mogi- A Prefeitura não
terá expediente durante o
feriado de Natal, comemorado neste final de semana.
O atendimento à população
ocorrerá até as 13 horas de
amanhã e será retomado na
próxima segunda-feira. Os
serviços essenciais funcionam
normalmente todos os dias.
Para os consumidores que
farão as últimas compras para
as festas, o Mercado Municipal
terá horário de atendimento
ampliado hoje e amanhã, das
7 às 19 horas. Na sexta-feira,
véspera do Natal, o atendimento será das 7 às 18 horas,
enquanto a estrutura permanecerá fechada no próximo
sábado e domingo.
Entre os dias 27 e 31 de
dezembro, o Mercado Municipal terá horário normal de
expediente, das 7 às 18 horas.
Nos dias 1º e 2 de dezembro,
o Mercadão permanecerá
fechado.
A Secretaria Municipal
de Agricultura fará uma Feira Especial para atender a

população nos dias 24 e 31
de dezembro, das 7 às 13
horas, no estacionamento
do Pró-Hiper, no Mogilar. Já
nos dias 25 de dezembro e 1º
de janeiro, não haverá feiras
livres. A Feira Noturna, que
ocorre no Mercado do Produtor, não funcionará nas duas
próximas sextas-feiras (24 e
31/12), vésperas de Natal e
Ano-Novo.
Por outro lado, o comércio
atacadista do Mercado do
Produtor funcionará até as
14 horas nos dias 24 e 31 de
dezembro e não terá expediente
nos dias 25 de dezembro e 1º
de janeiro.
Nos dias 24 e 31 de dezembro,
os parques Centenário, Leon
Feffer e da Cidade atenderão
a população das 7 às 15 horas.
Já nos dias 25 de dezembro e
1º de janeiro, o funcionamento
será das 9 às 17 horas. Permanece a obrigatoriedade do
cumprimento das normas de
segurança sanitária e das regras
específicas dos parques relativas
à prevenção da pandemia de

Covid-19.
Na área da saúde, o Centro
de Referência do coronavírus,
montado no Hospital Municipal, funcionará normalmente
durante todo o feriado. A
estrutura tem entrada pela
rua Gutterman, nº 577, no
distrito de Braz Cubas.
Para outras situações de
urgência e emergência, as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas do
Rodeio (avenida Pedro Romero
s/nº); Oropó (avenida Kaoru
Hiramatsu, s/nº) e Jundiapeba
(rua Francisco Soares Marialva,
esquina com Cecília da Rocha)
funcionarão de forma ininterrupta. A unidade 24 horas do
Jardim Universo e o Pró-Criança,
que fica no Mogilar, também
atenderão normalmente a
população. Para remoção de
pacientes, a Cure 192 trabalhará
ininterruptamente.
A Guarda Municipal e o
Departamento de Fiscalização de Posturas manterão o
atendimento ao público pelo
telefone 153.
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TRÂNSITO MAIS SEGURO
Natal Solidário

Infosiga aponta queda
no número de mortes
Foram registradas 27 falecimentos nas vias municipais, que têm jurisdição da Prefeitura
Mogi - A cidade registrou
queda significativa no número
de mortes em acidentes de
trânsito neste ano, de acordo
com os dados do sistema
Infosiga, do Governo do
Estado, divulgados anteontem.
Entre janeiro e novembro,
foram registradas 27 mortes
nas vias municipais, que
têm jurisdição da Prefeitura,
o menor número da série
histórica do levantamento,
iniciada em 2015.
O índice deste ano é 28,9%
menor que no mesmo período
do ano passado e 40% mais
baixo que o maior número
da série histórica, registrado
em 2016. Se analisados os
números do levantamento
territorial, em que são levadas
em conta as vias municipais e
estaduais, a queda neste ano
é de 13,1% com relação ao
ano passado e 23,2% mais
baixo que em 2015.
De acordo com o Infosiga,
no mês de novembro, os
dados também apresentaram diminuição significativa,

comparados com o ano passado.
No levantamento territorial,
foram três óbitos contra dez
registrados em 2021, uma
queda de 70%. Já nas vias
municipais, foram dois, 50%
a menos que no ano passado,
quando ocorreram quatro.
“Neste ano, a Prefeitura vem
desenvolvendo um trabalho
integrado voltado à mobilidade, com foco intenso na
Educação para o Trânsito,
com campanhas, palestras,
e ações de conscientização.
Este esforço já se reflete no
comportamento dos mogianos
e vem apresentando resultados
bastante positivos, junto com
as intervenções de sinalização,
fiscalização e engenharia de
tráfego, que completam os
pilares da segurança viária”,
destacou a secretária municipal de Mobilidade Urbana,
Cristiane Ayres.
Entre as ações desenvolvidas estão a Escola Mirim
de Trânsito, intervenções
voltadas ao respeito às vagas
para pessoas com deficiência,

No mês de novembro, os dados também apresentaram diminuição significativa,

distribuição de material educativo, ações de conscientização
com operadores do transporte
público, taxistas e ciclistas,
entre outros.
A secretária lembrou ainda
que os resultados são mais
significativos uma vez que
Mogi das Cruzes possui a
maior frota de veículos e a
maior malha viária do Alto
Tietê. Além disso, a cidade

Festa do Divino

é polo econômico regional,
recebendo a circulação de
veículos de outros municípios
que vêm acessar o comércio, os estabelecimentos de
serviços, além de trabalhar
e estudar.
“Estas características fazem
com que o trânsito de Mogi
das Cruzes tenha características diferentes das outras
cidades da região, que devem

obrigatoriamente ser levadas
em conta em comparações
de números absolutos de
mortes ou acidentes”, disse.
Mais informações sobre
as ações de Educação para
o Trânsito desenvolvidas
pela Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana de
Mogi das Cruzes podem ser
obtidas por meio do telefone
4798-5142.

Instituto Sopa
entrega 700
cestas básicas e
1.700 brinquedos
Mogi- Setecentas famílias
carentes ganharam uma cesta
básica para passar o Natal
com comida na mesa. Além
disso, outras 1.700 crianças
também foram presenteadas com brinquedos. Essa
ação faz parte da campanha
Natal Solidário do Instituto
Sociedade Organizada Pão
que Alimenta (Sopa) Dona
Odette, que ainda distribuiu
2.200 hambúrgueres, 2.200
refrigerantes e 2.000 sorvetes,
no sábado passado.
A ação atingiu cerca de
três mil pessoas dos bairros
Jundiapeba, Jardim Aeroporto,
Conjunto Jefferson, Rodeio,
Ponte Grande e Centro, incluindo moradores de rua.
Ainda haverá uma festa na
sede da instituição, na Vila
Industrial, amanhã, que entregará presentes para as crianças.
Com exceção dos brinquedos,
que foram recebidos durante
o ano, os alimentos foram
arrecadados entre novembro
e dezembro e, inicialmente,
atenderiam às 600 famílias
já cadastradas na entidade.
Mais informações podem ser
obtidas por meio do telefone
97544-3444.

“Monumentos”

Mercado do Produtor recebe Centenário recebe exposição
exposição fotográfica
do artista Lúcio Bittencourt
Mogi- O Mercado do Produtor,
no Mogilar, recebe a partir de
amanhã a exposição fotográfica “Festa do Divino de Mogi
das Cruzes: a fé e o trabalho”.
Assinada por Lailson Santos
e Robson Regato, a mostra
reúne 30 fotos extraídas de
livro homônimo, assinado
pelos mesmos fotógrafos e
que narra, em belas imagens, a
mais tradicional festa popular
da cidade.
O livro foi lançado em 2010,
por meio da Lei Rouanet, e até
hoje é referência pela beleza
e pelo conteúdo quando se
trata de documentário sobre a
Festa do Divino de Mogi das
Cruzes. É mais um resultado da
união da dupla de fotógrafos,
que já estiveram juntos em
vários trabalhos.
A exposição tem o propósito de ser itinerante e tem
como ponto de partida a
área externa do Mercado do
Produtor. É uma “exposição
de rua” e, para isso, a opção
foi impressão fine art sobre
tela de vinil com malha de

poliéster, o que permite grande
durabilidade. A produção é
de Roberta Regato.
Em função da pandemia
da Covid-19, há dois anos
consecutivos a Festa do Divino
Espírito Santo não é realizada.
Porém, o evento tem mais de
300 anos de tradição, com
influência de culturas variadas.
Em Mogi, definiu-se o 50º
dia após a Páscoa, o domingo
de Pentecostes, como o dia de
encerramento da festa. São
contados 10 dias anteriores

para a abertura oficial da
festa. No sábado que antecede
Pentecostes acontece um dos
ápices da festa - a Entrada
dos Palmitos, com diversas
manifestações culturais.
A exposição deve colorir
os alambrados do Mercado
do Produtor voltados para
a rua Carlos Barattino até o
dia 30 de janeiro. A entrada
é gratuito e o endereço oficial
do Mercado do Produtor é
rua Professor Carlos Ferreira
Lopes, 550, Mogilar.
Divulgação/PMMC

Mostra reúne 30 fotos extraídas de livro homônimo

Mogi- A partir de amanhã, o
Parque Centenário da Imigração
Japonesa passará a receber a
exposição “Monumentos”,
de Lucio Bittencourt. Serão,
ao todo, 23 monumentos de
médio e grande porte assinados pelo artista plástico, que
serão dispostos em diversos
pontos do parque e poderão
ser apreciados por todos os
freqüentadores.
Tido como um dos cartões
postais da cidade, o Parque
Centenário foi escolhido justamente pelo fato de atrair grande
público, o que possibilita
que milhares de mogianos
apreciem o trabalho do artista.
Os monumentos representam
animais, como touros, peixes
e cavalos e também há figuras
abstratas.
Lucio Bittencourt é escultor
natural de Mogi das Cruzes.
Em mais de 40 anos de arte,
já produziu cerca de 20 mil
obras e participou de centenas
de exposições, incluindo em
países da América do Sul,
Central e Europa. O artista tem

Divulgação/PMMC

Serão 23 monumentos de médio e grande porte

monumentos espalhados por “Pirâmide Humana”, instalado
todo o país, além das cidades na avenida Narciso Yague
de Lisboa, em Portugal, e Guimarães (em frente ao Mogi
Lyon, na França. Entre suas Shopping).
principais exposições ao ar
A exposição permanecerá no
livre, destacam-se duas rea- Parque Centenário até o dia 30
lizadas na avenida Paulista de janeiro, com livre visitação.
e uma no Vale Anhangabaú, O Parque Centenário fica na
nos anos 1990, que fizeram Avenida Francisco Rodrigues
de Bittencourt o único artista Filho, s/nº, em Cezar de Souza
com tais realizações.
e fica aberto diariamente, das
Em Mogi das Cruzes, há um 7 às 17 horas. Nos dias 24 e 31
monumento em área pública de dezembro, ele funcionará
de autoria de Bittencourt. É a das 7 às 15 horas.
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“ Não deixe que as pessoas te façam
desistir daquilo que você mais quer
na vida. Acredite. Lute. Conquiste. E
acima de tudo, seja feliz.”

cultura@jornaldat.com.br

A FELICIDADE ESTÁ NAS SUAS MÃOS
Não coloque
ninguém na frente
da sua felicidade, não
se deixe para trás, se
você não se motivar,
se você não despertar
a vontade de ser feliz,
de mudar o que não
está bem em sua
vida, nenhuma força
externa fará isso por
você.
A felicidade não cai
do céu, a felicidade
precisa ser buscada
minuciosamente. Ela
está nas pequenas e

mais singelas coisas.
Se há algo que você
não gosta na sua vida,
no seu trabalho, no
seu corpo, nos seus
relacionamentos, então
mude! Cabe a você
fazer a sua felicidade.
Não entregue a sua
felicidade nas mãos
de ninguém. Mude
somente se você achar
que isso lhe fará feliz!
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
A professora Diana avisa as meninas do colégio que desta vez a feira do
conhecimento da escola será com a temática sobre o combate ao desperdício.

Estado do
devedor
sem capacidade de
pagamento
(jur.)

Isentar
Brinquedo
de gatos
feito de lã
Ratazana,
em inglês

Que tem
só um
significado
Lista;
relação

R O L

Vogal que
levava o
trema
(Gram.)
O mesmo
que "casa"
(vestuário)
A filha
mais
velha dos
Simpsons
(TV)

Bebida
servida
com
azeitonas
Santo (?),
a cidade
de Caetano
Sacrificar

"Alea jacta
(?)", frase
de César

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)
Planeta visitado
pelo robô Curiosity
Polêmico imperador
Em + outro romano
Cadastro
Geral de
Contribuintes (sigla)

(?) no ar,
gesto consagrado
por Pelé

Imitar a
voz do
pato

Nélio afirma a Dolores que eles precisam fugir. Nino confessa a Bernardinho
que deseja casar com Celestina. Leopoldina descobre que Celestina está

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula e Flávia ajudam Neném a entender o recado que recebeu da Morte.
Daniel recrimina Celina por brigar com Rose. Tina se aconselha com o pai.
Paula sonha com Neném. Flávia lembra do beijo com Guilherme. Neném
pensa em Rose. Guilherme relembra de quando conheceu Rose.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Elenice é humilhada por Alípio. Santiago não assume para Bárbara que está
namorando Érica. Christian/Renato aconselha Santiago a procurar Érica.
Santiago comunica à família que está namorando Érica. Noca decide abrir
o restaurante só com um prato por dia.

RECORD, 21H

A Bíblia
Eliézer segue com Rebeca para o acampamento de Abraão. Isaque conhece
Rebeca. Ele se encanta por ela. Abraão se entende com Ismael. Isaque
recebe uma triste notícia.

Fruto
tropical
vendido
em praias

BANCO

Romance
escrito por
Aluísio
Azevedo

1/i. 3/est — rat. 4/oeil. 5/amaro. 6/coesos — corcel — pencil — slogan. 7/unívoco.

GLOBO, 19H15

Roberto
Thomé,
jornalista
esportivo

Sebastião
Tapajós,
violonista
brasileiro

Cavalo
utilizado
em
batalhas

Nos Tempos do Imperador

brasileiros com Gastão.

Eu, em
inglês
Dotar de
asas
Rede local
(Inform.)
Evento
literário

Frase que
identifica
um produto (ing.)
Conterrâneo do
Papa João
Paulo II

João tenta se explicar, mas Bianca não deixa. Gael defende a filha, mas

amando. Pedro desabafa com Luísa sobre a desconfiança dos deputados

Local de
criação de
ovelhas

Saudação
comum
no início
de e-mails

Malhação

GLOBO, 18H15

"Nariz",
em "rinoplastia"
Ardente

Sujeito
a erro
Ler cada
letra

Que
obedecem
à lógica
(fig.)

GLOBO, 17H55

conversa com João e acaba consolando o menino.

Gás nobre Técnica artesanal pausado em ra desamassar carros
letreiros
Sereia de lendas
luminosos
amazônicas
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Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom
que você deseja e merece. Muita alegria, paz, saúde e felicidade. Parabéns!

Lápis, em inglês
Processos seletivos
de entidades
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Número de Servidores ativos e inativos que se apresentaram para votar:
08/12/2021.................................................138 eleitores
09/12/2021................................................. 90 eleitores
10/12/2021.................................................125 eleitores

PREVENÇÃO CONTRA

RESULTADO FINAL DA APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO
PARA COMPOSIÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DO INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM-SP – BIENIO 2022 - 2023.

O CORONAVÍRUS

BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Total de votos recolhidos - 353 votos
VOTOS VÁLIDOS................. 345 votos
VOTOS BRANCOS ............... 06 votos
VOTOS NULOS...................... 02 votos
RESULTADO FINAL DA APURAÇÃO SERVIDORES ATIVOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º

LÚCIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA
CAROLINA FERNANDA DE SOUZA LUGUBONE SHIGIO
DANIEL GODOI LEANDRO FRANÇA
CLELIA LORENA DE MORAES
LEANDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
CARLOS LEONARDO MORAIS DE SOUZA
TOTAL EM VOTOS SERVIDORES ATIVOS

99 votos
80 votos
57 votos
45 votos
31 votos
30 votos
342 votos

Os quatro primeiros colocados deverão assumir vaga no CMP na próxima
gestão 2022-2023 e os demais permanecerão na suplência.

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

RESULTADO FINAL DA APURAÇÃO SERVIDORES INATIVOS
1ª ZELINA FERNADES MIRANDA
TOTAL EM VOTOS SERVIDORES INATIVOS

03 votos
03 votos

Dentre os inativos, o primeiro colocado deverá assumir vaga no CMP na
próxima gestão 2022-2023.
Coloque em
um saco de
plástico

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 224/2021 - PROCESSO Nº 25.953/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO, FORNECIMENTO DE ENSAIOS TÉCNICOS DE CONTROLE
DE QUALIDADE, E EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ORIUNDOS DA GESTÃO DAS
INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO OBTIDAS POR MEIO DA TECNOLOGIA DE SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE, NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES, E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE URBANA
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 08 horas, do dia 07 de
janeiro de 2022. 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 21 de dezembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 014/21 - PROCESSO Nº 24.434/21
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO, MEDIANTE
OUTORGA DE CONCESSÃO PÚBLICA, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL
Nº 7.619/2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA, torna público, para conhecimento dos interessados, que
em face da análise da impugnação e dos questionamentos apresentados por empresas
interessadas no certame, fica adiada “sine die” a entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, cuja data estava marcada para o dia 22 de
dezembro de 2021, até às 9 horas.
Mogi das Cruzes, em 21 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
JULGAMENTO
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.
EMPRESA VENCEDORA: PIACON CONSTRUTORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 965.496,39 (novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e trinta e nove centavos).
MOGI DAS CRUZES, em 21 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

Descarte-a em um
cesto de lixo
fechado

Lave suas mãos
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Saúde prossegue vacinação para ampliar a proteção antes do final de ano
Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde prossegue até amanhã, uma ação especial para
intensificar a vacinação contra a Covid-19 antes das festas de final do ano. A vacina
da Pfizer está disponível em 10 pontos, sem necessidade de agendamento prévio. Na
região, os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) não registraram óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
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FINANÇAS E MEIO AMBIENTE

Mogi busca saída para taxa do lixo
Caso não encontre uma saída dentro da lei, Prefeitura corre riscos de perder incentivos do governo federal
André Diniz

foi colocado para votação
Mogi - A Prefeitura apon- na semana passada, mas foi
tou no início da semana que rejeitado por 22 votos a um.
busca um entendimento com
Entretanto, a sessão exa Câmara sobre a implemen- traordinária que ocorre hoje,
tação de uma nova forma de na Câmara, (leia mais abaixo)
tributo sobre o manejo de tem, em na ordem do dia, a
resíduos sólidos, seguindo as votação de um projeto que
determinações da lei federal do trata da contribuição para o
Marco Regulatório do Sanea- manejo de resíduos sólidos.
mento Básico. A preocupação
Na visão da Prefeitura, a
é manter a segurança jurídica criação da taxa é determinada cidade - uma posição que da por uma Lei federal e as
é defendida por especialistas cidades possuem a obrigação
em gestão ambiental.
legal de instituí-la, mesmo com
O município chegou a en- o posicionamento contrário.
caminhar à Câmara em agosto “Com a não aprovação da taxa,
um projeto que regulamenta a Mogi está descumprindo a
Taxa de Conservação Ambien- normativa federal. Ainda não
tal (TCA), conhecida como é possível dimensionar o imtaxa do lixo. O Legislativo pacto, mas a cidade está sob
realizou audiências públicas risco de sofrer penalidades”,
sobre o tema, convidando afirmou.
representantes da Prefeitura
Um destes riscos é a pere da comunidade para de- da de benefícios fiscais do
bater o assunto. O projeto governo federal e atos de

improbidade administrativa
por descumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal,
por renúncia de receita.
Wladimir Antônio Ribeiro é
mestre em Direito Constitucional e foi consultor do governo
na elaboração da Lei Nacional
de Saneamento Básico e da
Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico (ANA)
para a criação da Norma de
Referência 1, que trata da
cobrança pela prestação do
serviço de resíduos sólidos
urbanos - e, na sua visão, o
processo de cobrança não
é apenas uma necessidade
jurídica.
“Isto configura uma renúncia
de receita: se a cidade conseguir
demonstrar que mantém todo o
dinheiro para não apenas fazer
a coleta, mas dar a destinação
adequada do seu lixo urbano,
é aceitável. Mas a maioria das

cidades brasileiras atualmente
se encontra com um orçamento
apertado, pela pandemia e pela
crise econômica”, explicou.
O professor também reiterou
que além da Prefeitura, há a
possibilidade de haver repercussões junto às autoridades
para os vereadores, caso não
haja nenhum tipo de mudança
na legislação. “Os vereadores
podem modificar um texto
vindo da esfera federal, mas
não podem rejeitar uma lei
federal de ser aplicada. Sem
a cobrança, na prática, pode
ser entendido como o sucateamento de um serviço público
local”, advertiu.
Segundo Ribeiro, a adoção
do modelo de cobrança com
base na taxa de consumo
de água nas residências é o
modelo que mais se aproxima
da realidade, dentre as outras
alternativas possíveis - entre
elas estão a taxa fixa e o cálculo
pela área dos imóveis. “Com o
cálculo pela área, não leva em
conta a médio e longo prazo
o número de pessoas que

Presidente eleito do
Condemat é premiado
O prefeito de Guarulhos,
Gustavo Henric Costa (PSD)
o Guti, que é presidente
eleito do Consórcio de
Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat), recebeu no
sábado o 2º Prêmio Raps
Inovação e Sustentabilidade,
na categoria Planeta. O
programa reconhecido
na ocasião pela Rede de
Ação Política para Sustentabilidade (Raps) foi o
Lixo Zero, que tem como
principal objetivo reduzir
ao máximo a geração de
resíduos no município.
“Criamos o Lixo Zero
na prática vivem no imóvel,
que pode flutuar. Já a taxa
de consumo de água é a que
mais está próxima da realidade

sabendo da importância de
agir não só para a redução
do lixo produzido, mas no
encaminhamento correto
dos resíduos para reciclagem
ou compostagem. Esse
reconhecimento é muito
importante para todos
que agiram e tornaram
esse projeto realidade”,
afirmou o prefeito.
Criado em 5 de junho
de 2017, o Lixo Zero é
uma das várias iniciativas
da atual administração
pública de Guarulhos para
a preservação e a redução
do impacto humano no
meio ambiente.
de cada unidade, estimando
quantas pessoas vivem e, na
prática, produzem resíduos”,
finalizou.

Cinco itens

Câmara faz sessão extra
Vamos afinar
até o final
do ano?

(11) 99878-1707
(11) 4726-1707
R. FREDERICO STRAUBE, 250,
VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES-SP

Mogi - A presidência da
Câmara de Vereadores convocou para hoje, às 16 horas,
uma sessão extraordinária
para a deliberação e votação
de cinco temas considerados
urgentes.
Os assuntos foram encaminhados pelo chefe do
poder Executivo e necessitam
de aprovação até o final
deste ano, não podendo
ser postergados até o início de 2021. A urgência é
devido a questões jurídicas
e financeiras.
Dois projetos que foram
encaminhados à Câmara,
ainda no segundo semestre, aguardam a votação: a
Proposta de Lei 191/21 que
trata da aquisição de imóveis
pelo município, e o projeto
192/21, que dá nova redação
a dois pontos no artigo 195
da Lei sobre Ordenamento
e Uso e Ocupação de Solo.
Na pauta também estão
três assuntos que dominaram os debates na Casa de
Leis nas últimas semanas.

Entre eles está o projeto que
concede o abono do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) a todos os
profissionais da Educação da
rede municipal de ensino.
Uma proposta chegou a ser
enviada pela Prefeitura à
Câmara, mas o texto original
apenas beneficiava parte dos
profissionais, e não todos os
trabalhadores da Educação.
O texto chegou a ser retirado
da pauta pela Prefeitura e
agora é reapresentado para
votação.
O segundo assunto de
destaque é a ratificação por
parte da Câmara de Vereadores do convênio entre Mogi
das Cruzes e a Santa Casa de
Misericórdia para a utilização do Pronto-Socorro (PS),
localizado na região central
da cidade. O PS da Santa
Casa hoje é o único local
de porta aberta no Sistema
Único de Saúde (SUS) que
recebe casos de urgência e
emergência. A Santa Casa

passará a contar com um
novo convênio de R$ 2,2
milhões por mês para custeio
e manutenção, necessitando
de aprovação e promulgação
até 28 de dezembro, data de
vencimento do acordo atual.
O terceiro e último assunto
polêmico é o projeto que
trata da “implementação de
encargo referente ao manejo de resíduos sólidos”. O
texto faz referência a uma
possível nova investida do
poder Executivo em buscar
a aprovação de uma taxa
voltada para o custeio dos
serviços realizados na cidade.
Na penúltima sessão do
ano, a Câmara chegou a votar
o projeto de Lei 173/21, de
autoria da Prefeitura, que
institui a Taxa de Conservação Ambiental (TCA),
mas o projeto foi rejeitado
por 22 votos a 1. A decisão,
na opinião de especialistas
na área de gerenciamento
ambiental, pode representar
riscos para a cidade (leia
mais acima). (A.D.)

