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Câmara de Mogi recusa criação 
da taxa do lixo após votação

Projeto de lei da Prefeitura foi enviado pela segunda vez aos vereadores; proposta foi derrotada por 12 votos contra 11

ENTRE 2018 E 2020

  Estudo revela que Suzano tem a melhor 
execução orçamentária. Cidades, página 3

A maioria da Câmara rejeitou, 
ontem, o projeto de lei do prefeito 
Caio Cunha (Pode) sobre a institui-
ção da Taxa de Custeio Ambiental, 
que foi apresentada pela segunda 
vez ao Legislativo. O item entrou na 
pauta da última sessão extraordiná-
ria do ano. O Projeto de Lei 199/21 
foi enviado na última semana pelo 
chefe do poder Executivo para o 
Parlamento, com o objetivo de re-
unir todas as emendas apresentadas 
pelos vereadores nas propostas de 
leis complementares que tratavam 
do mesmo assunto, e foi rejeitado 
no final do ano legislativo por 22 
votos a um. No texto do novo pro-
jeto, o valor mínimo da taxa foi re-
duzido para R$ 9,90 e apresentou 
uma série de isenções apresentadas 
pelos vereadores na primeira votação.  
Cidades, página 5

A estrada do Pavan, estará in-
terditada, hoje, das 8 às 17 ho-
ras para trabalhos da Operação 
Tapa-Buraco. Os serviços serão 
executados pelas equipes da Se-
cretaria de Infraestrutura Urbana. 
Cidades, página 4

Hoje em Mogi

ESTRADA DO 
PAVAN SERÁ 
INTERDITADA

Empresas, como o Semae, devem 
ser afetadas. Cidades, página 4

O setor de Fiscalização de Pos-
turas iniciou ontem ao processo de 
comunicação aos estabelecimentos 
sobre a proibição de soltar fogos 
com estampido. Estabelecimentos 
da região central, norte e sul foram 
notificados. Cidades, página 3

Regionalização

Guararema

MARCO  
REGULATÓRIO 
LANÇA  
DISCUSSÃO 
SOBRE  
SANEAMENTO

VENDAS DE 
FOGOS É 
PROIBIDA

Novo texto da taxa do lixo foi apresentado ontem na Câmara

Daniel Carvalho/Mogi News
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Covid x Copa SP

Público que for ao Nogueirão 
precisará comprovar vacinação

Se torcedor tiver tomado apenas a 1ª dose será preciso 
mostrar resultado negativo do PCR. Cidades, página 8
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NATAL PREMIADO
A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), realiza hoje o 
sorteio da campanha Natal Premia-
do. O evento será realizado na Pra-
ça Coronel Almeida (entre as ruas 
Doutor Paulo Frontin e José Boni-
fácio), às 11 horas. Nesta edição, o 
sorteio contará com uma motocicle-
ta Honda, uma televisão smart de 
43 polegadas, um notebook e dois 
smartphones Samsung. Caso haja 
interesse em realizar a cobertura, 
por favor, confirme sua presença 
neste e-mail. Após o evento, enca-
minhamos release e fotos.

INICIATIVA PREMIADA
A EDP foi condecorada pelo Governo 
de São Paulo com a medalha Em-
presa Solidária. O reconhecimento 
premia a contribuição da companhia 
ao Comitê Empresarial Solidário. Só 
em 2021, a EDP realizou doações 
de R$ 3,9 milhões ao Estado para 
o combate à pandemia. A principal 
iniciativa ocorreu com o apoio ao 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP (HCFMUSP) na 
contratação de profissionais de saú-
de para reforçar o atendimento aos 
pacientes com Covid-19.

METEOROLOGIA I
Suzano foi contemplada na última 
semana com a instalação de novas 
estações para controle e monitora-
mento meteorológico na zona ru-
ral. Elas visam o desenvolvimento 
de atividades do agronegócio bem 
como o controle para ações futuras.

METEOROLOGIA II
A conquista ocorreu no dia 23 por 
meio de um projeto da Fundação 
de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fun-
dag), desenvolvido com recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídri-
cos (Fehidro) e articulado pela Coor-
denadoria de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CDRS/CATI), com o 
objetivo de fortalecer a agricultura 
do Alto Tietê. Em toda a região se-
rão implantados dez equipamentos.

SUZANO VÔLEI
A equipe do Suzano Vôlei está en-
cerrando o ano de reestreia cinco 
meses após a apresentação do time 
profissional. O período marcou o re-
torno da cidade ao circuito profissio-
nal do esporte em nível estadual e 
nacional com grandes campanhas 
e ações para restabelecer a antiga 
paixão da “Capital do Vôlei”. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Estoque de sangue

N 
ão faltam campanhas por parte 
do Ministério da Saúde para in-
centivar a doação de sangue re-
gularmente. Existe até o decreto 

10.036/03, que define a última semana do 
mês de junho como a semana nacional do 
doador voluntário, com o objetivo de criar 
ações destinadas a divulgar a importância 
do ato. A campanha deste ano lançou mão 
do auxílio da tecnologia, por meio do Face-
book, mesmo assim, o estoque de sangue 
no país sofreu a inevitável queda de 10% 
desde o início da pandemia da Covid-19. 

Em 2109, foram 3.271.824 coletas no país. 
Já em 2020, o número caiu para 2.958.665, 
segundo dados do Ministério da Saúde, que 
acionou o Plano Nacional de Contingência 
de Sangue, possibilitando o remanejamento 
de bolsas de sangue entre os Estados con-
forme a demanda e oferta em cada local. 
Nove Estados fizeram solicitações e foram 
atendidos, entre eles, São Paulo. Mesmo 
sem registrar desabasecimento, os bancos de 
sangue de Mogi das Cruzes e Suzano estão 
em alerta. No ano passado, a pandemia do 
coronavírus reduziu pela metade o número 

de doadores no Banco de Sangue de Mogi. 
Já em Suzano, as campanhas ajudaram na 
recuperação do estoque. 

Os tipos sanguíneos mais necessários 
são O+ e O-. As unidades adotam diversas 
medidas de prevenção à Covid-19, como 
equipamentos de proteção, álcool em gel, 
distanciamento e horário agendado. Para 
doar sangue, é preciso ter de 16 a 69 anos, 
desde que a primeira doação tenha sido 
feita até 60 anos (menores de 18 anos de-
vem apresentar consentimento formal do 
responsável legal); pesar no mínimo 50 
quilos; e estar alimentado. No dia da co-
leta, o doador não deve ingerir alimentos 
gordurosos antes da doação; deve ter dor-
mido pelo menos seis horas nas últimas 24 
horas; e apresentar documento oficial de 
identificação com foto. Uma única doação 
de sangue, de 450 mililitros, é suficiente 
para salvar a vida de até quatro pessoas. 
Além disso, essa quantidade é reposta no 
organismo em 24 horas. 

A campanha é importante, salva vidas e 
por isso deve ser aprimorada e melhor di-
vulgada a cada ano.

Cada dia, ao tomar a ini-
ciativa, somos testados. Ao 
crescer, com testes cada vez 
mais difíceis. Se continuar-
mos a tentar, se continuar-
mos a investir, teremos êxi-
to; alcançaremos os prêmios 
da vida que estão sempre no 
fim de cada jornada, nunca 
próximo ao começo.

Tentar, tentar e tentar, sem 
nunca desistir. Lutar para que 
este seja o melhor dia do en-
redo da nossa vida, indepen-
dente dos acontecimentos do 
dia anterior, sejam eles bons, 
ótimos ou ruins.

Ter uma forte determinação 
de conseguir o sucesso. Não 
o sucesso passageiro, mas o 
eterno, aquele alicerçado na 
sabedoria. Dê a ele o devido 
valor, agarre-se a ele e a sa-
bedoria o cobrirá de honras. 
Dará a você uma valiosa coroa, 

Tentar? Jamais atrapalha!

ARTIGO
Raul Rodrigues

admiração e respeito. Mas não 
fique cheio de si, pensando 
que sua própria sabedoria 
é a razão do seu sucesso. A 
verdadeira sabedoria é amar 
e obedecer aos propósitos e 
todo bem, fugindo de toda 
aparência do mal. Se você 
fizer isso, terá sempre saúde 
e vigor para enfrentar a vida, 
pois a sabedoria fará você an-
dar pelo caminho certo, o ca-
minho dos justos. Tudo isso é 
oferecido a quem o ama e sabe 
obedecer. O livro é um escu-
do que protege quem o ama.

É sempre sadio lembrar-se 
que para um grão se multipli-
car é necessário planta-lo na 
escuridão da terra. Nós somos 
plantados em meio a fracas-
sos, desesperos e traições. E 
ao nascer a semente não po-
derá escolher o que será, mas 
nós sim, apenas precisamos 

nutrir o corpo e a mente de 
planos para a realização dos 
nossos sonhos.

Mas os sonhos são meros 
sonhos, os planos são poei-
ra, os objetivos impossíveis 
se não houver ação. Como 
o vagalume que só acende 
a luz quando voa devido à 
ação das asas, deve-se acen-
der o nosso espírito, com a 
execução dos nossos planos 
para alcançar os objetivos e 
realizarmos os sonhos com 
a sabedoria que vem do céu.

É melhor agir e fracassar do 
que não agir, ficar estatelado 
no tempo, permitindo que os 
pensamentos controlem nos-
sas ações e devorem nossos 
sonhos anulando o encanto 
o que nossa alma tem.

Raul Rodrigues é engenhei-
ro e ex-professor universitário.

 editor@jornaldat.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

RODRIGO BARONE

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesQuarta-feira, 29 de dezembro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Câmara apresenta balanço 
de trabalhos durante o ano
Ferraz - Após 38 sessões 

ordinárias e 13 extraordinárias 
não remuneradas durante todo 
o ano, a Câmara Municipal 
apresentou 676 indicações 
para o poder Executivo e 
aprovou 110 requerimentos, 
em sua maioria questionando 
o governo municipal. Além 
disso, o plenário votou 51 
moções, sendo uma delas 
de repúdio ao governador 
paulista, João Doria (PSDB).

No atual exercício, a Casa 
apreciou ainda 17 projetos 
de lei, seis de resolução de 
autoria da Mesa Diretora e 
34 matérias do Palácio da 
Uva Itália. Mesmo assim, o 
Legislativo ferrazense não 
conseguiu limpar toda a 
pauta, já que 15 textos dos 
parlamentares e quatro do 
poder Executivo ficam pen-
dentes para o ano que vem. 
Com isso, no total, a Câmara 
analisou 894 propostas.

Por outro lado, ao concluir 
todo o processo legislativo 
na última terça-feira, no 
dia seguinte, os vereadores 

Legislativo

entraram em recesso parla-
mentar de final e início de 
ano. Na prática, a volta dos 
trabalhos ordinários está 
prevista para ocorrer em 3 
de fevereiro. Em todo caso, 
de acordo com o presidente 
da Câmara, Flavio Batista de 
Souza (Podemos), o Inha, não 
está descartada a realização 
de sessão extraordinária.

Para tanto, em caso de 
necessidade, os vereadores 
serão convocados por ele 

próprio, porém, mediante 
a concordância de 12 dos 
17 parlamentares ou pela 
prefeita, Priscila Gambale 
(PSD). Além disso, Inha 
informou que o atendimento 
na Casa durante o período 
de recesso continua normal-
mente de segunda à sexta, 
das 9 às 17 horas. Mas, o 
presidente acrescentou ainda 
que alguns gabinetes podem 
ficar fechados à critério dos 
vereadores.

Casa de Leis teve 38 sessões ordinárias neste ano

Divulgação

Execução orçamentária é uma 
das melhores do país, diz estudo 
Análise é promovida pelo Núcleo de Estudos da Cidades, que tem a USP e Fatec como participantes do estudo

DINHEIRO PÚBLICO

Suzano - O trabalho da 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Finanças voltou 
à evidência em nova análise 
promovida pelo Núcleo de 
Estudos das Cidades (NEC), 
formado pela Universidade de 
São Paulo (USP), Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) 
e Faculdade de Tecnologia do 
Estado de São Paulo (Fatec). O 
estudo coloca o município na 
primeira posição do ranking 
de superávit observado entre 
2018 e 2020.

Ao todo, foram consideradas 
41 cidades paulistas com mais 
de 200 mil habitantes. Para a 
análise do setor de Finanças 
Públicas, o estudo avaliou a 
capacidade e sustentabilida-
de econômico-financeira do 
município. Este aspecto foi 
mensurado por meio da receita 
per capita do poder público 
municipal, que reflete a quan-
tidade e o valor da atividade 
econômica desenvolvida na 
cidade, a política fiscal no 
âmbito local e o montante 
de repasses de recursos dos 

governos federal e estadual.
De acordo com a metodo-

logia do estudo, esse valor foi 
calculado pela relação entre a 
receita total informada pelos 
municípios ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de 
São Paulo. Quanto à sustenta-
bilidade econômico-financeira, 
que é o desempenho na gestão 
dos recursos, foi avaliada 
com base no resultado da 
execução orçamentária, ou 
seja, a diferença entre a receita 
total e a despesa expressa 
em porcentagem da receita, 
referente ao mesmo período.

Já o indicador global da 
área de Finanças Públicas 
foi obtido considerando a 
média aritmética dos dois 
parâmetros, sendo que Suzano 
obteve nota 10, com superávit 
em 9,52% da receita. Para o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), o reconhecimento é 
fruto do trabalho de gestão 
desenvolvido ao longo da 
administração. “Em 2017 pe-
gamos uma cidade com muitas 
dificuldades orçamentárias e 

assumimos a tarefa de colocar 
a casa em ordem. Estabelece-
mos prioridades e aos poucos 
fomos superando cada defa-
sagem. Hoje temos segurança 
financeira para traçar novos 
projetos, sempre honrando 
o dinheiro do contribuinte 
suzanense”, disse.

 “A área de finanças públicas 
afeta a promoção de serviços, 
obras, ações sociais, culturais 
e esportivas, entre outras. 
Diante a desafios, como a 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), precisamos estar 
preparados e resilientes. Por 
isso seguimos com muito 

respeito e responsabilidade 
nesse grande trabalho”, disse 
o secretário municipal de Pla-
nejamento e Finanças, Itamar 
Viana ao lembrar que em 2021 
o município alcançou pelo 
terceiro ano consecutivo a 
nota máxima na análise de 
Capacidade de Pagamento 

(Capag), do Tesouro Nacional, 
vinculada ao Ministério da 
Economia.

Capag
Suzano é uma das cidades 

melhor avaliadas da região, 
obtendo nota máxima nos 
três indicadores considerados 
pelo Capag, sendo o endivida-
mento, a poupança corrente 
e o índice de liquidez.

A última atualização da 
análise, referente ao ano de 
2020, aponta para o percen-
tual suzanense de 14,49% no 
indicador de endividamento, 
considerando a Dívida Con-
solidada e a Receita Corrente 
Líquida. Já no segundo indi-
cador, voltado à poupança 
corrente por meio da análise 
de Despesa Corrente e de 
Receita Corrente Ajustada, a 
porcentagem do município é 
de 83,71%. Por fim, no que-
sito Liquidez, considerando 
as obrigações financeiras e a 
disponibilidade de caixa, o 
indicador da cidade chega 
a 66,61%.

Estudo coloca Suzano na 1ª posição do ranking de superávit entre 2018 e 2020

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, proporcionou o 
aumento do repasse de verba 
para ser aplicado no processo 
de revitalização das escolas da 
rede municipal. A proposta 
de revitalização conta com 
pintura, conserto de telhado 
e pequenos reparos, sendo 
que 60 delas já passaram por 
melhorias.

A Semecti possui um De-
partamento de Engenharia, 
Projetos e Edificações que 
atende as escolas da rede. 
De acordo com o engenheiro 
Wesley Cruz, a escola enca-
minha um ofício ao departa-
mento solicitando a vistoria 
para posterior realização do 
trabalho de revitalização e a 
equipe de técnicos analisa e 
propõe um plano de ação.

“A maioria das escolas 
realiza a revitalização com 
repasse municipal, que é 
uma verba para pequenos 
reparos em que a unidade 
escolar consegue contratar 
uma empresa para efetuar 

60 escolas municipais 
passam por melhorias

Educação

os serviços”, explicou Cruz. 
“As escolas menores, que não 
possuem verba suficiente, a 
Secretaria de Educação realiza 
o serviço com os profissionais 
da manutenção escolar”.

Há escolas que necessitam 
de reparos mais abrangentes. A 
Emeb Piacentini, por exemplo, 
tinha um problema crônico 
na estrutura do telhado e 
precisou de reforma. “Só 
este ano, já revitalizamos 60 
fachadas com a nova identi-
dade visual. Alguns serviços 
de manutenção que incluem a 
parte hidráulica, elétrica, de-
detização, capinação e limpeza 
de caixas d’água também são 
realizados”, contou o secretário 
de Educação, Lucas Costa.

“O padrão de qualidade 
na infraestrutura escolar é 
essencial para garantir um 
ensino adequado e também 
um ambiente confortável para 
os profissionais. A proposta 
do nosso governo é conti-
nuar com as revitalizações 
e também com as reformas 
mais amplas”, acrescentou o 
prefeito Eduardo Boigues (PL).

Guararema - O setor de 
Fiscalização de Posturas iniciou 
ontem ao processo de comu-
nicação dos estabelecimentos 
comerciais sobre a proibição 
de soltar fogos com estampido.

Estabelecimentos da região 
central, norte e sul foram 
notificados. Além disso, o 
setor de fiscalização também 
mantém canal aberto para 
denúncias: 4695-2801 ou 
pelo 190 da Polícia Militar.

“Esse trabalho de conscien-
tização é primordial para que 
a gente não tenha registro de 
queima de fogos de artifício 
em larga escala”, explicou a 
chefe de gabinete da Secretaria 
Municipal de Obras, Sandra 
Regina Olivieri. “Temos a lei 
que prevê as punições para 
quem soltar fogos”, completou.

O descumprimento des-
ta Lei acarreta ao infrator a 
imposição de multa de dez 
Unidades Fiscais do Município 
UFM’s para Pessoa Física e de 
30 para Pessoa Jurídica, valor 
que será dobrado se houver a 
reincidência dentro do prazo 
de 30 dias.

Venda de fogos 
com estampidos  
é proibida

Fim de ano
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Festeiros e capitães de 
mastro deixam mensagem  

Mogi- O ano de 2021 está 
acabando e os festeiros da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes 2022, Ricardo 
Lima da Costa e Denise Re-
zende da Silva, e os capitães 
de mastro, Eduardo Ferreira 
Rego e Milena da Costa Freire 
Rego, deixam uma mensagem 
de fim de ano como forma 
de agradecimento a todos os 
envolvidos nesta festividade. 
No próximo ano, a Festa do 
Divino ocorrerá de 26 de 
maio a 5 de junho, sob o 
tema “Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 
de vossa paz”.

“Lá se foram quase dois anos 
desde o início da pandemia 
da Covid-19 e ainda estamos 
aprendendo uma nova forma 
de viver: nos parece que a 
digitalização acelerada trou-
xe consigo uma referência 
de tempo diferente, pois a 
facilidade de conexão pelo 
meio virtual nos colocou 
sempre disponíveis e então 
‘normalizamos a correria’.

Tem sido cada vez mais 

Fim de ano

comum receber essa justificativa 
como resposta nos contatos 
que fazemos e sentimos que 
devemos, ao menos, refletir 
sobre a qualidade do que 
temos feito com o precioso 
tempo que Deus nos concede.

Nossa experiência não tem 
sido diferente, pois precisa-
mos decidir o planejamento 
das ações que gostaríamos 
de realizar à frente da Festa 
do Divino em 2022, tendo 
como referência a comparação 

com as edições passadas e 
suas tradicionais atividades. 
Porém, a cada movimento 
que nos aproxima desses 
planos, somos impactados 
pelas notícias de uma nova 
variante da Covid-19, do surto 
da influenza, do cancelamento 
de eventos...

E fica a pergunta inquietante: 
o que Deus espera que façamos? 
Como viver os dons do Divino 
Espírito Santo que pedimos a 
cada oração da Coroa?

Celebração ocorrerá de 26 de maio a 5 de junho

Natália Amschinger   

Marco Regulatório discute a 
regionalização do saneamento
Decisão, baseada em uma lei federal, pode afetar os serviços municipais de água e esgoto, como o Semae

SANEAMENTO BÁSICO

Região - O Marco Regula-
tório do Saneamento Básico 
colocou diversas cidades do 
Alto Tietê em uma discussão 
incomum: a adesão ao plano 
de regionalização dos serviços 
de saneamento básico, ou o 
isolamento financeiro para 
investimentos. A decisão pode 
afetar em especial cidades 
que contam com o serviço 
municipalizado de água e 
esgoto, como é o caso de 
Mogi das Cruzes.

O plano de regionalização 
segue os preceitos da Lei 
Federal 14.026/2020, que 
estabelece o Marco Legal 
do Saneamento - que, além 
de instituir municipalmente 
a taxa de conservação am-
biental, também determina a 
regionalização das diretrizes 
nacionais para o saneamento 
básico, proibindo a realização 
de contratos de programa. O 
processo de regionalização 
segue os princípios do antigo 
Plano Nacional de Saneamento 

(Planasa), instituído pelo 
governo federal na década 
de 1970.

Os recursos federais eram 
encaminhados às Companhias 
Estaduais de Saneamen-
to Básico (Cesb), e apenas 
cidades que concederam 
serviços para a Cesb eram 
beneficiados com plano de 
distribuição de água e coleta 
de esgoto. A adesão era feita 
por contratos de programa, 
feitos entre os estados e os 
municípios, e foi interpre-
tado pelo governo federal 
como falta de concorrência 
e eficiência. Com isso, o 
governo estadual efetuou a 
regionalização por meio da 
Lei Estadual 17.383/2021, 
que criou quatro Unidades 
Regionais de Serviços de 
Abastecimento de Água Potá-
vel e Esgotamento Sanitário 
(Urae).

No entanto, na visão de João 
Jorge da Costa, diretor-geral 
do Serviço Municipal de Águas 
e Esgoto (Semae) de Mogi 
das Cruzes, a regionalização 

pode colocar a cidade em 
uma encruzilhada: aderir à 
regionalização e ter acesso 
aos recursos e investimentos 
que só poderiam ser obtidos 
por meio de empréstimos 
junto a bancos e programas 

de investimento, ou fazer 
parte da autarquia inter-

-federativa, perdendo sua 
autonomia em programas 
e investimentos.

A mudança também afeta 
a composição da tarifa, que 

não seria mais definida pela 
Prefeitura, mas por meio de 
uma decisão conjunta da 
autarquia regionalizada, o 
que afetaria o preço da água 
cobrada em Mogi. “Como 
problema adicional, Mogi 

está na Urae 3-Leste, mas 
efetua uma gestão compar-
tilhada com a Sabesp na 
Urae 1-Sudeste, e ainda há 
os bairros na região da Divisa, 
no limite com Suzano e Ita-
quaquecetuba, concedidos 
à operação da Sabesp por 
ser a decisão técnica mais 
racional”, informou.

Segundo o diretor-geral 
do Semae, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) está anali-
sando os prós e contras da 
regionalização, entre eles a 
situação financeira do Semae, 
que atualmente fatura por 
ano R$ 180 milhões. “Hoje 
temos 95% de distribuição de 
água, mas 60% de cobertura 
de tratamento de esgoto na 
cidade, com a necessidade 
de investimentos de R$ 500 
milhões para cumprir as me-
tas de tratamento no Marco 
Regulatório. Esta decisão 
deve ser tomada até o dia 1º 
de janeiro”, explicou.

Questionada pela reportagem, 
a Prefeitura informou que 
ainda está estudando o caso. 

André Diniz

Alteração deve influenciar na composição da tarifa cobrada pelo serviço

Julio Nogueira/Semae

Mogi- A Estrada do Evan-
gelho Pleno, popularmente 
conhecida como Estrada do 
Pavan, estará interditada, hoje, 
das 8 às 17 horas para trabalhos 
da Operação Tapa-Buraco. 
Os serviços serão executados 
pelas equipes da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana para 
garantir boas condições de 
trafego e segurança. Durante 
a interdição, os veículos que 
chegam à cidade deverão seguir 
pela rodovia Mogi-Dutra e 
acessar a Via Perimetral.

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana implantará a sinalização 

no local da interdição. A orien-
tação é para que os motoristas 
que chegam à cidade pela 
Mogi-Dutra redobrem a atenção 
ao passar pelas proximidades 
da interdição.

O trabalho de tapa-buraco 
é realizado periodicamente 
na Estrada do Pavan, dada a 
alta circulação de veículos na 
via, em especial caminhões. A 
interdição total é necessária 
por questões de segurança, 
uma vez que boa parte dos 
reparos é feito na parte central 
da via, o que compromete as 
duas pistas.

Estrada do Pavan será 
interditada hoje

Tapa buraco

Trabalho de tapa-buraco é realizado periodicamente 

Divulgação/PMMC

Suzano - A Guarda Mi-
rim de Suzano (GMS Brasil) 
divulgou um balanço com 
as ações realizadas durante 
o ano de 2021. Responsável 
pela capacitação profissional 
e inserção de jovens suzanen-
ses no mundo do trabalho, 
a instituição, que quebrou 
um recorde e teve o maior 
número de inscritos para 
2022, mesmo com o cenário 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19), esteve focada em 
fazer a retomada das atividades 
presenciais dos adolescentes, 
em paralelo com as iniciativas 
de voluntariado.

Em 2021, o Curso de For-
mação Básica da entidade, 
responsável por capacitar os 
jovens por meio de oficinas 
e atividades extracurricula-
res para que estejam aptos 
a atuarem em empresas da 
região, formou 200 Guardas 
Mirins. Além dos formados, a 
instituição apontou que 724 
adolescentes conseguiram 
ingressar no mercado.

Guarda Mirim  
avança em 2021 
com recorde de 
inscrição

Capacitação
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Apae alerta sobre golpe 
de doações falsas

Mogi- A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cru-
zes alerta para um suposto 
golpe de falsa doação. Esta 
não é a primeira vez que a 
entidade recebe notícias de 
que pessoas da comunidade 
estão pedindo doação, se 
passando como colaborador 
da Apae, usando o nome da 
instituição.  

A ação se intensifica sempre 
próximo às datas comemora-
tivas, o que deixa, inclusive, 
os possíveis doadores mais 
aptos a caírem no golpe. 
São quatro os tipos de situa-
ções que vêm ocorrendo nos 
últimos dias e que em nada 
tem a ver com a entidade. 
Quem fala sobre as fraudes 
é a assistente de eventos, 
Regiane Cristine, que atua 
também no departamento 
administrativo da Apae de 
Mogi das Cruzes: 

“No primeiro caso, estão 
ligando nas casas das pes-
soas pedindo doação com 
pagamento por meio de 

Golpe

boleto, que seria enviado 
à residência do doador. O 
segundo consiste em fazer 
uma transferência bancária, 
ainda no momento da ligação. 
Na terceira situação, a pessoa 
pede transferência via PIX, 
mas com envio para um CPF. 
As doações por meio de PIX, 
para a Apae, devem ser feitas 
via CNPJ ou e-mail, e não 
CPF. E o último caso pede 
a doação em dinheiro para 
ser retirado na casa de quem 
vai doar. Há casos, ainda, 
em que as pessoas usam o 
meu nome para pedir. O que 
nos deixa mais aliviados é 
que a maioria das pessoas 
que estão acostumadas a 
fazerem doação para a Apae 
me conhecem, mas e quem 
não sabe? Imagine quantas 
pessoas estão caindo no 
golpe?. Todos se passam 
como colaboradores da 
Apae de Mogi das Cruzes”. 
A instituição não faz esse 
tipo de campanha, ou seja, 
recolher dinheiro na casa 
do doador, tudo é feito de 

legalmente. Existem formas 
confiáveis de contribuir 
com a Apae: por meio do 
débito em conta da EDP, 
onde captadores entram 
em contato e somente após 
a adesão do contribuinte a 
doação é descontada direta-
mente na conta de energia. 
Quem faz esse contato é 
a empresa Sollo. A outra 
forma é ir pessoalmente 
à Apae (rua Carmem de 
Moura Santos, 134 - Jardim 
Bethânia) ou por meio do 
depósito via PIX no CNPJ 
52.581.444/0001-61 ou no 
e-mail (apae@apaemc.org.br). 

“Qualquer outro tipo de 
campanha é golpe”, disse 
Regiane.

Atualmente, a Apae de tem 
490 alunos matriculados e 
106 pessoas atendidas no 
Centro de Convivência, no 
Núcleo Rural, totalizando 596 
assistidos. Ainda há os que 
são atendidos em projetos 
sociais, como o “Estimulan-
do a Vida” e o “Intervenção 
Multiprofissional”. 

Celebrações do Jubileu de 
Diamante terá início amanhã

Mogi- A Diocese de Mogi 
das Cruzes completa amanhã 
59 anos de instalação e dá 
início às comemorações do 
Jubileu de Diamante de 
criação e instalação, com 
missa presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini, às 19 horas, na 
Catedral Sant’Ana. Criada 
pela Bula “Quo Christiana” 
do Papa João XXIII, em 09 
de junho de 1962, foi ins-
talada aos 30 de dezembro 
de 1962, então, em 2022, 
a Diocese irá completar 
60 anos.

Para celebrar, será um 
ano intenso de atividades 
que irá envolver todas as 
paróquias das dez cidades 
que compõem a Diocese 
de Mogi das Cruzes: Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, 
Santa Isabel e Suzano. Todo 
dia 30 do mês durante o 
ano de 2022, um muni-
cípio irá receber a visita 

Comemoração

da Imagem Peregrina de 
Sant’Ana, padroeira da Dio-
cese, que percorrerá todas 
as paróquias do local.

Em junho, teremos a ce-
lebração jubilar da Criação 
da Diocese de Mogi das 
Cruzes.

 No dia 02 de julho, a 
Romaria ao Santuário Na-
cional de Aparecida, e a 
Festa Diocesana Evangelizai, 

entre os dias 17 a 20 de 
novembro.

Por fim, o encerramento 
das atividades, amanhã, com 
a grande Celebração do 
Jubileu de Diamante para 
comemorar os 60 anos de 
instalação da nossa Diocese.

Histórico completo está 
disponível no site da Diocese 
http://diocesedemogi.org.
br/historico.php

Diocese irá completar 60 anos de criação e instalação

Arquivo/Mogi News

Projeto de lei que cria a taxa 
do lixo é rejeitada pela Câmara
Proposta, que foi enviada pela segunda vez aos parlamentares, sofreu derrota ontem de 12 votos contra 11

LEGISLATIVO

Mogi - A maioria da Câmara 
de Vereadores rejeitou, na 
manhã de ontem, o projeto 
de lei do prefeito Caio Cunha 
(Pode) sobre a instituição da 
Taxa de Custeio Ambiental, 
que foi apresentada pela 
segunda vez no Legislativo. 
O item entrou na pauta da 
última sessão extraordinária 
do ano, convocada pela Mesa 
Diretiva da Casa.

O Projeto de Lei 199/21 
foi enviado na última semana 
pelo chefe do poder Executivo 
para o Parlamento, com o 
objetivo de reunir todas as 
emendas apresentadas pelos 
vereadores nas propostas de 
leis complementares que 
tratavam do mesmo assunto, 
e foi rejeitado no final do ano 
legislativo por 22 votos a um.

No texto do novo projeto, 
o valor mínimo da taxa foi 
reduzido para R$ 9,90 e 
apresentou uma série de 
isenções apresentadas pe-
los vereadores na primeira 

votação, incluindo o projeto 
de isenção para as famílias 
referenciadas pelo Cadastro 
Único (CadÚnico).

Durante as votações, mem-
bros da Câmara reforçaram 
o voto contrário à matéria, 
como a vereadora Inês Paz 
(Psol) e os vereadores José 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, e Edson Santos (PSD), 
entre outros. O vereador 
Pedro Komura (PSDB), que 
foi o único voto favorável na 
primeira tentativa, chegou a 
alegar que os votos contrários 
estavam sendo influenciados 
por deputados federais e es-
taduais do Alto Tietê - o que 
gerou críticas por vereadores 
do PL e do PSD - e alegou 
que o município poderia 
sofrer sanções da ordem de 
R$ 800 milhões do governo 
federal em repasses para obras 
e investimentos.

Na segunda votação, o 
placar foi de 12 votos contra a 
instituição da taxa e 11 a favor, 
onde o voto de desempate 
foi proferido pelo presidente 

da Casa, o vereador Otto 
Rezende (PSD).

Em nota, a Prefeitura se 
manifestou sobre a decisão do 
Legislativo, em que afirmou 
que respeita a independência 
dos poderes e a decisão da 

Casa, e que não concorda 
com a criação de uma nova 
cobrança para a população. 

“No entanto, a Prefeitura reitera 
que a criação da taxa é deter-
minada pela Lei Federal que 
estabeleceu o novo Marco do 

Saneamento Básico, e todos 
os municípios do país têm a 
obrigação legal de instituir 
uma cobrança que cubra o 
custeio real da coleta de resí-
duos sólidos. Diante da não 
aprovação do projeto, restará à 

Prefeitura fazer a comunicação 
do fato à Agência Nacional 
de Águas (ANA) e estudar 
quais medidas poderão ser 
adotadas”, concluiu.

Demais assuntos 
A Câmara também aprovou 

o projeto de lei que autoriza o 
convênio entre a Prefeitura e 
a Santa Casa de Misericórdia 
do município para o uso do 
Pronto-Socorro do Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, 
sob provedoria da Santa Casa.

O convênio será de oito 
meses, segundo os vereadores, 
com aporte mensal do mu-
nicípio de R$ 2,2 milhões. 
E, por fim, foi aprovado o 
Projeto de Lei Complementar 
13/2021, de autoria do pre-
feito, que concede o abono 
do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) para 
todos os profissionais da 
rede municipal de ensino. 
O projeto, que teve votação 
unânime, foi saudado pelos 
parlamentares. 

André Diniz

Prefeitura concorda com a Câmara, mas diz que projeto é uma exigência federal

Daniel Carvalho/Mogi News
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

DECRETOS:

Nº 20.397, de 1º de outubro de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário, de área 
pertencente a Municipalidade, e dá outras providências.
Nº 20.398, de 1º de outubro de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 19.444, de 7 de agosto de 
2020, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.399, de 1º de outubro de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 20.086, de 24 de maio de 
2021, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.400, de 1º de outubro de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 19.906, de 22 de fevereiro 
de 2021, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.401, de 5 de outubro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz a empresa Marcelo 
Barbosa de Oliveira-InovadoraMente ao Município de Mogi das Cruzes, de 6 (seis) horas de 
wokshop nas áreas de “desenvolvimento humano e gestão de negócios” para empreendedores, 
e dá outras providências.
Nº 20.402, de 5 de outubro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz o Sr. Lucas Santos 
da Silva ao Município de Mogi das Cruzes, de 8 (oito) horas mensais de mentorias nas áreas de 
Engenharia de Software, pelo período de 1 (um) ano, e dá outras providências.
Nº 20.403, de 6 de outubro de 2021 - Dispõe sobre transferência de permissão, para a continuidade 
do serviço de exploração da banca de jornais e revistas que especifica, e da outras providências.
Nº 20.404, de 7 de outubro de 2021 - Altera a redação do artigo 1º do Decreto nº 20.365, de 15 
de setembro de 2021, que institui comissão especial para revisão e atualização do Estatuto dos 
Profissionais do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes.
Nº 20.405, de 13 de outubro de 2021 - Dispõe sobre o pagamento de parcela adicional única em 
correção dos valores de repasse previstos no Decreto Municipal nº 19.880, de 10 de fevereiro de 
2021, que fixou os valores e autorizou o Município a repassar as parcelas às Associações de Pais 
e Mestres (APMs) das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que especifica, para o ano de 2021, 
dentro do Programa de Transferências de Recursos Financeiros, instituído pela Lei n° 5.837, de 
21 de novembro de 2005, e dá outras providências.
Nº 20.406, de 13 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 3.565.765,70 (três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), e dá outras providências.
Nº 20.407, de 13 de outubro de 2021 - Altera artigo 1º do Decreto nº 20.385, de 23 de setembro 
de 2021, nos termos em que especifica.
Nº 20.408, de 13 de outubro de 2021 - Qualifica como Organização Social - OS e declara como 
entidade de interesse social e utilidade pública, no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, e dá outras providências.
Nº 20.409, de 14 de outubro de 2021 - Estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada 
gradual das atividades coletivas presenciais nos serviços da rede socioassistencial que especifica, 
ofertados pelas Organizações da Sociedade Civil parceiras da Secretaria de Assistência Social, 
localizados no Município de Mogi das Cruzes.
Nº 20.410, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.411, de 14 de outubro de 2021 -Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.168.000,00 (três milhões, cento e sessenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.412, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil), e dá outras providências.
Nº 20.413, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil), e dá outras providências.
Nº 20.414, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 91.583, 29 
(noventa e um mil, quinhentos e oitenta e três e vinte e nove centavos), e dá outras providências.
Nº 20.415, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.416, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.417, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.275.749,39 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e 
trinta e nove centavos), e dá outras providências.
Nº 20.418, de 14 de outubro de 2021 - Dispõe sobre obras e serviços nos Cemitérios Municipais 
“São Salvador”, da “Saudade” e de “Sabaúna”, e dá outras providências.
Nº 20.419, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.811.500,00 (três milhões, oitocentos e onze mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.420, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências.
Nº 20.421, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.607.051,95 (um milhão, seiscentos e sete mil, cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.422, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.423, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.424, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.425, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, credito adicional suplementar no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.426, de 14 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.427, de 15 de outubro de 2021 - Dispõe sobre designação de representante para integrar 
o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CMAPD, no segmento que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.428, de 15 de outubro de 2021 - Dispõe sobre a alteração da composição de membros 
da Comissão de Análises e Revisão dos Contratos Atuais - COMARCA, na forma que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 20.429, de 15 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), e dá outras providências.

Nº 20.430, de 18 de outubro de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e 
gratuito, a Associação de Cultura Franco-Brasileira do Vale do Paraíba – Aliança Francesa, de 
utilização de espaço público, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.431, de 18 de outubro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros do Conselho Fiscal 
do Instituto de Previdência Municipal - IPREM, Gestão 2020/2023, e dá outras providências.
Nº 20.432, de 19 de outubro de 2021 - Altera o Inciso X do artigo 1º do Decreto nº 20.298, de 26 
de agosto de 2021, na parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.433, de 19 de outubro de 2021 - Altera os Incisos I e II do artigo 3º do Decreto nº 19.408, 
de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre a Comissão Técnica de Acompanhamento - CTA, na 
parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.434, de 19 de outubro de 2021 - Altera os Incisos I e II do artigo 3º do Decreto nº 19.407, 
de 21 de julho de 2020, que dispõe sobre a Comissão Técnica de Acompanhamento - CTA, na 
parte que especifica, e dá outras providencias.
Nº 20.435, de 19 de outubro de 2021 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.436, de 20 de outubro de 2021 - Dispõe sobre transferência de permissão para a 
continuidade do serviço de Transporte Coletivo de Escolares, e dá outras providências.
Nº 20.437, de 20 de outubro de 2021 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 20.305, de 30 de agosto 
de 2021, e dá outras providencias.
Nº 20.438, de 20 de outubro de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão 
Municipal Permanente de Licitação - CMPL, e dá outras providências.
Nº 20.439, de 20 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional especial no valor de R$ 6.058.372,20 
(seis milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), destinado a 
custear as despesas com a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, nos Distritos 
de César de Souza e de Jundiapeba e no bairro Vila Oroxó.
Nº 20.440, de 20 de outubro de 2021 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal do 
bem móvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.441, de 20 de outubro de 2021 - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 3º do Decreto nº 
20.366, de 15 de setembro de 2021, para a finalidade que especifica.
Nº 20.442, de 20 de outubro de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto n º 19.797 de 21 
de dezembro de 2020, no quadro que especifica, em razão de aplicação de aporte de recurso 
municipal, e dá outras providências.
Nº 20.443, de 20 de outubro de 2021 - Dispõe sobre alteração do Decreto nº 19.798 de 21 
de dezembro de 2020, no quadro que especifica, em razão de aplicação de aporte de recurso 
denominado frentes frias, FEAS/2021, destinado aos serviços para PSR – Pessoas em Situação 
de Rua, e dá outras providências.
Nº 20.444, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.445, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.446, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 27.853,00 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais), e dá outras providências.
Nº 20.447, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Segurança, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.448, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.449, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.450, de 21 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.451, de 21 de outubro de 2021 - Incorpora ao patrimônio do Município de Mogi das Cruzes, 
um veículo doado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP, e dá 
outras providências.
Nº 20.452, de 22 de outubro de 2021 -Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de módulos no Mercado Municipal de Produtor “Minor Harada”, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.453, de 22 de outubro de 2021 - Dispõe sobre o cadastramento de empreiteiros/
construtores funerários, instaladores/colocadores de placas e  zeladores de túmulos, nos 
Cemitérios Municipais, e dá outras providências.
Nº 20.454, de 22 de outubro de 2021 - Institui o Programa Operação Verão 2021/2022 no 
Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.455, de 25 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.456, de 25 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 35.000,00,00 (trinta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.457, de 25 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 4.600,00,00 (quatro mil e seiscentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.458, de 25 de outubro de 2021 - Dispõe sobre a carga suplementar de trabalho para 
substituição em classes e/ou aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, 
revoga o Decreto Municipal nº 19.021, de 3 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.
Nº 20.459, de 25 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
220.962,00 (duzentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais), e dá outras providências.
Nº 20.460, de 25 de outubro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.883.427,68 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 
sessenta e oito centavos), e dá outras providências.
Nº 20.461, de 26 de outubro de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.462, de 26 de outubro de 2021 - Suspende, excepcionalmente, o recolhimento do preço 
público relativo à execução do objeto do Termo de Permissão de Uso nº 3, de 9 de janeiro de 
2017, e dá outras providências.
Nº 20.463, de 27 de outubro de 2021 - Retifica, nas partes que especifica, o Anexo III do Decreto 
nº 20.278, de 17 de agosto de 2021, que regulamenta o exercício do comércio ambulante no 
Município de Mogi das Cruzes.
Nº 20.464, de 27 de outubro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.465, de 27 de outubro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.466, de 27 de outubro de 2021 - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 2º Da Portaria nº 
612, de 29 de junho de 2021, para a finalidade que especifica.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 170/2021 - PROCESSO Nº 27.476/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR NÃO INVASIVO (BIPAP) COM ACOMPANHAMENTO 
DE PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER USO DO APARELHO COM FORNECIMENTO DE 
TODOS OS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU USO 
PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços, (1º andar – edifício sede da Prefeitura), às 09:00 
horas do dia 13 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 28 de dezembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão Pública, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 227/2021 - PROCESSO Nº 39.510/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E 
CONTROLE DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 18 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 28 de dezembro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207-2/2021 - PROCESSO Nº 25.582/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TROCA DO PISO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “PROF. HUGO RAMOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Esportes, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para adequações 
do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada para o dia 
29 de dezembro de 2021.

Mogi das Cruzes, em 28 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer__________________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 015-3/2021 - PROCESSO Nº 22.700/2021
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.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º 
andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 17 de janeiro de 2022. A 
abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 
30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontram-se à disposição para download 
no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis 
para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 22 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021 – PROCESSO Nº 25.611/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS-CoV2
EMPRESAS VENCEDORAS:  VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA; FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 158.437,50 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 27 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2021 – PROCESSO Nº 24.865/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, 
VÍDEO E FOTO (MOUSE, ADAPTADOR USB, PEN DRIVE, PROJETOR MULTIMÍDIA, 
CAMERA FOTOGRÁFICA, TELEVISOR SMART, TELA RETRÁTIL E AFINS).
EMPRESAS VENCEDORAS: J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; LBTECH 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI; MP PRODUTOS E SERVIÇOS 
EIRELI; PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI; ROMAZE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA e WORKMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 661.096,53 (seiscentos e sessenta e um mil e noventa e seis reais e cinquenta 
e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 23 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021 – PROCESSO Nº 33.198/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETORES, TELEVISORES, ROTEADORES WIRELESS, MONITORES 
DE VÍDEO, NOBREAKS, ACCESS POINT, LOAD BALANCE, MINI RACKS DE PAREDE E SWITCHS.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALPHA ELETROMÓVEIS EIRELI; MICRO SERVICE 
ELETRÔNICOS EIRELI; R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA; SEGINFO COMÉRCIO 
& SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI e WORKMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 651.410,96 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dez reais e noventa 
e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
EDITAL Nº 148-2/2021 - PROCESSO Nº 24.801/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária Municipal de Assistência 
Social comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 28 de dezembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

LEI Nº 7.753, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, mantenedora do Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, objetivando mútua cooperação para desenvolver o atendimento 
médico de urgência e emergência, na modalidade de pronto socorro hospitalar, e dá outras 
providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 162, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre a concessão 
do Abono-FUNDEB aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na 
forma que especifica.
LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 - Dispõe sobre benefícios 
fiscais relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referentes ao 
exercício de 2022, por meio da alteração da Lei nº 5.329, de 17 de dezembro de 2001 e da Lei 
Complementar nº 04, de 17 de dezembro de 2001.

*Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 28 de dezembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Combates a alagamentos

Desde 1º de dezembro, Poá segue no período “Vigilância e Alerta”, estipulado pelo 
“Plano Verão 2021 / 2022” da Defesa Civil com ações preventivas a serem adotadas 
durante o período de chuvas. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais está com ações para o combate às enchentes, como desassoreamento de 
córregos, além da limpeza e desobstrução de galerias coletoras de águas pluviais.

Vacinação contra Covid-19 
continua nesta semana 

Mogi- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, segue esta semana 
com a ação especial para 
vacinação contra a Covid-19. 
Até amanhã, ao meio dia, a 
vacina da Pfizer permanece 
disponível em locais estra-
tégicos, sem necessidade de 
agendamento prévio. Para os 
outros imunizantes disponíveis 
(AstrazZeneca, CoronaVac 
e Janssen), o agendamento 
online continua obrigatório 
no www.cliquevacina.com.br.

Apesar de dispensar agen-
damento, a vacinação com 
Pfizer tem um limite de cotas 
diárias para atendimento. Se-
rão disponibilizadas primeira, 
segunda e terceira doses no 
Pró-Hiper (drive a pé ou de 
carro) e nos postos de saúde 
do Alto Ipiranga, Braz Cubas, 
Jardim Camila, Jardim Univer-
so, Nova Jundiapeba, Santa 
Tereza, Santo Ângelo, Vila 
Natal e Vila Suíssa.

A primeira dose da vacina 
está disponível para adultos 
ou adolescentes a partir de 

Sem necessidade de agendamento

12 anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante que, no caso da 
Pfizer, é de 21 dias. A terceira 
dose pode ser aplicada em 
qualquer pessoa com 18 anos 
ou mais que tenha completado 
a imunização há, pelo menos, 
quatro meses.

Quem tomou a vacina da 
Janssen (dose única) também 
pode receber o reforço Pfizer 
a partir de dois meses.

O objetivo da ação é con-
tribuir para prevenir novas 
altas da doença no período 

de festas de final de ano. Até 
o momento, Mogi das Cruzes 
já aplicou 773.457 doses de 
vacina contra a Covid-19, 
sendo 349.620 primeiras 
doses, 327.474 segundas 
doses, 86.170 terceiras doses 
e 10.193 doses únicas. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê registrou, ontem, 
um óbitos em decorrência da 
Covid-19. A morte ocorreu 
nos municípios de Mogi.

Vacinação com Pfizer tem um limite de cotas diárias 

Tomaz Silva/Agência Brasil

TV Câmara transmite 
programação de férias

Mogi- Desde o dia 20 
de dezembro, uma progra-
mação especial de férias, 
organizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, por 
meio de seu Departamento 
Pedagógico, será transmitida 
pela TV Câmara de Mogi 
das Cruzes (canal 3.2). O 
projeto  MovimentAR-TE, 
realizado pelo departamento, 
conta com diversas ativida-
des que envolvem música, 
brincadeiras, contação de 
história e muita diversão. 
As transmissões ocorrerão 
em três horários: 8 horas, 
12h30 e às 18 horas. 

As apresentações transmi-
tidas serão: Musicalização: 

“Ciranda” , Brincadeiras 
Africanas: “Matakuza”, Con-
tação de História: “A Casa 
Sonolenta” , Musicalização: 

“Catira”  e Brincadeiras Afri-
canas: “Labirinto”.  Será 
possível acompanhar as 
atividades também pelo 
canal no YouTube da Se-
cretaria da Educação de 
Mogi das Cruzes.  

Estudantes

O aluno poderá aprender 
os ritmos, as letras e passos 
da Catira, dança tradicional 

da região sudeste do país. 
Já em “Labirinto”, a criança 
aprenderá uma brincadeira 
de Moçambique que fica 
no continente africano, 
onde se usa ou giz ou fita 
adesiva em um formato 
circular, e quem ganha a 
partida é quem avança no 
par ou ímpar com o outro 
jogador. 

Transmissões ocorrerão em três horários
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Torcedores deverão apresentar 
comprovante de vacinação
Caso o torcedor tenha somente a primeira dose da vacina, ele deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR

COPA SP

Mogi- Os torcedores que 
forem acompanhar as partidas 
da Copa São Paulo de Futebol 
Júnior deverão estar atentos 
para as normas do protocolo 
sanitário estabelecido pelo 
governo do Estado e seguido 
pela Federação Paulista de 
Futebol para a prevenção 
da pandemia da Covid-19. A 
apresentação do comprovante 
de vacinação com as duas doses 
ou dose única é a principal 
exigência para que o público 
possa entrar no estádio.

Caso o torcedor tenha so-
mente a primeira dose da 
vacina, ele deverá apresentar 
o resultado negativo do teste 
PCR realizado até 48 horas 
antes do jogo ou resultado 
negativo de teste antígeno com 
até 24 horas de antecedência. A 

Torcedores deverão estar atentos para as normas do protocolo sanitário da Covid-19

mesma regra vale para aqueles 
não elegíveis no sistema de 
vacinação.

Estas normativas foram 
definidas pelo governo do 
Estado de São Paulo em ou-
tubro e, caso haja alguma 
atualização, a Federação fará o 
comunicado. Os espectadores 
também devem estar atentos 
às outras normas de segurança 
sanitária, como a utilização 
obrigatória de máscara.

Os jogos na cidade serão 
realizados a partir do dia 4 de 
janeiro e o Estádio Municipal 
Prefeito Francisco Ribeiro No-
gueira, o Nogueirão, receberá o 
Grupo 25 da Copa São Paulo, 
com a presença de União Mogi 
das Cruzes, Internacional, 
Portuguesa e São Raimundo 
(RR). As partidas da primeira 

fase serão realizadas até o dia 
10 de janeiro, sempre com 
dois jogos por rodada. As 
duas melhores equipes se 

classificam para a próxima 
fase da competição. 

“A Federação Paulista estabe-
leceu um protocolo completo 

para a realização das partidas, 
que segue o que é determinado 
pelas autoridades de Saúde 
do governo do Estado. É 

importante que os torcedores 
mogianos estejam atentos e 
levem o comprovante de va-
cinação para poder entrar no 
Nogueirão e acompanhar as 
partidas”, afirmou o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Ewerton Komatsubara.

Jogos
No dia 4 de janeiro, a partir 

das 17h15, o União Mogi das 
Cruzes abre as disputas da 
sede contra a Portuguesa. Na 
sequência, a partir das 19h30, 
o Internacional enfrenta o São 
Raimundo (RR).

No dia 7 de janeiro, às 17h15, 
o União Mogi das Cruzes 
enfrenta o São Raimundo 
(RR), enquanto Internacional 
e Portuguesa jogam a partir 
das 19h30.

Divulgação/PMMC

Projeto conta com 
atividades que 
envolvem música, 
brincadeiras, 
contação de história 


