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

Aprovada por unanimidade pelos vereadores, proposta deve voltar a ser discutida nas próximas sessões do Legislativo

Lei da Ficha Limpa de Mogi passa 
em primeira votação na Câmara

A Câmara aprovou por unani-
midade, na tarde de ontem, em 
primeira votação, o projeto de 
emenda à Lei Orgânica que ins-
titui a Ficha Limpa Municipal. O 
projeto, de autoria do prefeito 
Caio Cunha (Pode), ainda pas-
sará por nova votação nos pró-
ximos dias, e passou por breve 
polêmica no plenário sobre a 
possibilidade de parecer da Pro-
curadoria Jurídica do Legislativo.  
Cidades, página 5

Economia

Câmaras de 
Mogi e Suzano 
comentam 
redução de 
gastos
Cidades, página 5

Produtos foram apreendidos pela polícia e passarão por perícia

700 mudas de árvores são plantadas 
no parque municipal de Ferraz

REVITALIZAÇÃO

Iniciativa é da Secretaria do Verde. Cidades, página 3
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De acordo com a Sabesp, os serviços 
se referem ao interceptor conhecido 
como ITi16, que permitirá o trans-
porte dos detritos para a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE). A tubu-
lação tem 4,8 quilômetros de extensão.  
Cidades, página 3

Suzano

BURACOS DA 
SABESP SERÃO 
FECHADOS ATÉ 
DEZEMBRO

Poços estão localizados na avenida Major Pinheiro Fróes e fazem parte das obras do interceptor

Os equipamentos buscam ofe-
recer um melhor acolhimento aos 
alunos com mobilidade reduzida. 

Desta forma, a frota municipal pas-
sa a contar com 23 veículos adap-
tados. Cidades, página 3

 Dez ônibus escolares 
recebem plataformas

Suzano

COOPERAÇÃO

Crea e Mogi 
reafirmam 
parceria. p4

Um roubo que começou em 
Itaquaquecetuba teve o desfecho 
no bairro Cidade Miguel Badra, 
em Suzano, com a recuperação 
da mercadoria roubada. Agora 
a polícia do Alto Tietê procura 
pelos responsáveis pelo crime   
Cidades, página 4

Polícia

CARGA  
DE CIGARROS 
ROUBADA É 
RECUPERADA
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Com os dez ônibus, frota adaptada chega a 23 veículos em Suzano

Andreza Rodrigues/Secop Suzano
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DIA DO ROCK
Apesar de só ser comemorado no Bra-
sil, o Dia Mundial do Rock, isto é, 13 
de julho, também terá a sua versão 
em Ferraz de Vasconcelos. Na reali-
dade, a cidade vai realizar a semana 
municipal dedicada ao gênero mu-
sical. A iniciativa partiu do vereador 
Claudio Roberto Squizato (PL) que há 
anos promove de maneira extraofi-
cial o evento na cidade. Para tanto, o 
parlamentar elaborou um projeto de 
lei instituindo no calendário oficial de 
datas e eventos o Dia 13 de Julho, a 
ser celebrado anualmente.

DÍVIDAS SCPC
Os mogianos começaram o primeiro 
trimestre de 2022 com R$ 13.915.673,09 
em dívidas inscritas no Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito (SCPC). Ao 
todo, 14.863 pessoas têm algum tipo 
de dívida pendente. Uma pesquisa di-
vulgada pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviço e Tu-
rismo (CNC) mostra que em março, 
77,5% dos brasileiros estavam endi-
vidados. Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) o número 
é resultado do índice elevado de infla-
ção e desemprego, além de perda de 
renda e alta no nível de juros.

DEBATE DA LDO
A Secretaria de Planejamento e Fi-
nanças de Suzano realiza, amanhã, 
uma audiência pública sobre o pro-
jeto da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). O encontro será aberto ao 
debate público a partir das 18 horas 
no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua 
Paraná, 70 – centro). A reunião apre-
sentará a base do orçamento para o 
ano seguinte.

DESASSOREAMENTO I
A Secretaria de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais de Poá, em parce-
ria com a Secretaria de Manutenção 
e Serviços Urbanos do município de 
Suzano, realizou, ontem, a ação de 
limpeza e desassoreamento do rio 
Guaió, localizado entre os bairros Jar-
dim Itamarati (Poá) e Jardim Suzanó-
polis (Suzano).

DESASSOREAMENTO II
De acordo com a responsável pela 
Pasta poaense, Claudete Canada, a 
ação vai melhorar a fluidez das águas 
e, consequentemente, combater às 
enchentes e alagamentos no entor-
no, conta com a licença dos departa-
mentos de Defesa Civil de ambas as 
cidades, por se tratar de área de risco.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Ficha Limpa

U
m dos projetos que mais bem fi-
zeram ao Brasil, embora tenha al-
gumas brechas, como toda a lei 
nacional tem, a “Lei da Ficha Lim-

pa”, também deve ser instituída em Mogi das 
Cruzes. Isso porque a Câmara de Vereadores 
aprovou ontem, em primeira votação ainda, 
por unanimidade, o projeto que institui o 
mesmo modelo para o funcionalismo público 
municipal. A discussão deve voltar ao Plená-
rio nas próximas sessões, mas com todos os 
parlamentares votando a favor da propositu-
ra, é de se imaginar que o texto será aprovado 
em segunda votação, a não ser que um erro 
gritante seja encontrado no texto do projeto.

Um avanço e tanto para o serviço público 
municipal e que poderia ser seguido por ou-
tras cidades da região. A população está can-
sada de saber de casos de corrupção dentro 
do governo federal, isso parece ter ocorrido 
com todos os presidentes que passaram pelo 
Palácio do Planalto desde a redemocratização 
do país, e com este não parece ser diferente. 
Apenas no período do regime militar que não 
é possível saber se existia corrupção, afinal 
naquela época nada era investigado.

Problemas de corrupção sempre existiram e 
sempre vão existir. Até mesmo em países que 
são exemplos neste sentido, como na região 
dos países nórdicos, também há um certo 
grau de desvio público. Assim como já men-
cionado neste espaço outras vezes, utilizan-
do os crimes como exemplo, é utopia pensar 
que a corrupção um dia vai acabar, todavia, 
mecanismos como este ajudam bastante na 
hora da contratação.

Agora, como já dizia o ditado, “não existe 
governo corrupto e população honesta”, infe-
lizmente um é reflexo do outro. A ideia aqui 
não é generalizar ou apontar dedos, mas é 
fato que no Brasil, e no Alto Tietê não é dife-
rente, há aquelas pequenas corrupções, que 
podem não ser tão grandes como os volumes 
negociados de forma obscura em Brasília, mas 
têm o mesmo efeito moral.

O desvio de caráter começa quando o mo-
torista quer subornar o agente de trânsito por 
causa de uma multa ou sonegar impostos na 
hora de declarar rendimentos. O projeto de 
Mogi é bom, mas a conduta ilibada deve co-
meçar com a população, para depois refletir 
em nossos governantes.

Ninguém é dono da pró-
pria felicidade, por isso ja-
mais entregar a alegria, a paz 
na vida, nas mãos de alguém, 
apesar de se estar sempre na 
dependência do outro. So-
mos livres, não pertencemos 
a ninguém; para o devido 
equilíbrio, na contrapartida 
não se pode querer ser dono 
dos desejos, da vontade ou 
dos sonhos de quem quer 
que seja!

A razão da própria vida so-
mos nós mesmos. Toda paz 
interior conquistada é pro-
duto de meta de vida. Assim, 
ao sentir um vazio na alma, 
quando se acredita que ain-
da está faltando algo, mesmo 
tendo tudo, remeter o pensa-
mento para os desejos mais 
íntimos e buscar o todo que 
sempre esteve dentro de nós.

Parar de colocar a felici-

Evolução pela alma

ARTIGO
Raul Rodrigues

dade cada dia mais distan-
te de si mesmo. Não colo-
car o objetivo longe demais 
das próprias mãos: abraçar 
e dirigir palavras de incen-
tivo aos que estão ao nosso 
alcance hoje. Ao andar de-
sesperado por problemas fi-
nanceiros, amorosos, ou de 
relacionamentos familiares, 
buscar no próprio interior a 
resposta para se acalmar. Já 
que somos reflexo do que se 
pensa diariamente. Parar de 
pensar mal de si mesmo(a), 
e ser seu melhor amigo(a), 
sempre.

Sorrir significa aprovar, 
aceitar, felicitar. Assim abrir 
um sorriso para aprovar o 
mundo que se quer ofere-
cer, sempre como o melhor. 
Com um sorriso no rosto as 
pessoas terão as melhores 
impressões de nós, e assim 

estaremos afirmando para 
nós mesmos que estamos 
prontos para sermos felizes.

Trabalhar, trabalhar mui-
to a seu próprio favor. Parar 
de esperar ter a felicidade 
sem qualquer esforço. Parar 
de exigir das pessoas aquilo 
que nem se conquistou ain-
da. Criticar menos, trabalhar 
mais, procurando somar, co-
laborando. E não se esquecer 
nunca de agradecer. Tolerar, 
quando não, agradecer mes-
mo a tudo que está incluído 
em nossa vida neste exato 
momento, passasse ele, pelo 
amargor ou pela doçura.

Ao permitir que todo pensar 
seria faltar de saber viver: as 
melhores provas de respeito 
que se possa dar à inteligência 
do cidadão, é de lhe deixar, 
em qualquer circunstância, 
algo para pensar.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

A estrada do Evangelho Pleno, popularmente conhecida como estrada do Pavan, 
está interditada para trabalhos de manutenção na capa asfáltica e reforço na 
sinalização de solo das lombadas. A previsão é que os serviços sejam finalizados 
na tarde de hoje. O objetivo é melhorar as condições de tráfego e dar mais 
segurança a quem utiliza a via, tendo em vista a aproximação com o feriado da 
Semana Santa e o natural aumento de movimento de veículos.
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Ônibus escolares ganham 
plataformas elevatórias
Suzano - Dez ônibus escolares 
de Suzano receberam ontem 
plataformas elevatórias. Os 
equipamentos, adquiridos 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, buscam oferecer 
um melhor acolhimento aos 
alunos com mobilidade re-
duzida. Desta forma, a frota 
municipal passa a contar com 
23 veículos adaptados. O 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi, acompanhou os 
trabalhos. 

Acompanhado do titular 
da pasta, Leandro Bassini, o 
chefe do Executivo esteve na 
garagem da Educação, na Vila 
Maria de Maggi, vistoriando 
os trabalhos de instalação. Ao 
todo, dez veículos passam pela 
adaptação, após investimento 
de R$ 299 mil por parte da 
prefeitura. Os responsáveis 
pelos setores de Gestão Estra-
tégica, Renata Priscila, e de 
Manutenção, Milton Paiva, 
também acompanharam a 
visita técnica.

Com a nova aquisição, 
Suzano passa a dispor de 

Acessibilidade

23 ônibus com plataformas 
elevatórias, de uma frota total 
composta por 36 unidades. 

“De 2017 para cá, saltamos 
de 26 para 36 ônibus esco-
lares, aumentando também 
a acessibilidade da frota, um 
crescimento de 22% para 
64% nos últimos anos. Todo 
o trabalho busca oferecer 
mais conforto aos mais de 
2,8 mil alunos atendidos”, 
explicou Bassini.

Já amanhã, os motoristas e 

monitores do transporte escolar 
vão receber uma capacitação 
quanto ao manuseio do novo 
equipamento. A oficina será 
realizada durante a primeira 
edição da “Parada Pedagógica” 
neste ano.

Na oportunidade, Ashiu-
chi elogiou a agilidade das 
equipes na colocação das 
plataformas nos veículos, 
ao passo em que enalteceu 
o trabalho de acessibilidade 
da Pasta.  

Ashiuchi acompanhou os trabalhos de implantação

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Servidores públicos devem 
voltar a receber benefícios 
Nova Lei Complementar nº 191/22 abre exceção legal para trabalhadores da saúde e da segurança pública

PANDEMIA

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PPP, se reuniu 
na última semana com o 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Suzano (SSPMS), Claudio 
Aparecido dos Santos, o Ted, 
para analisar os benefícios 
de tempo de serviço para os 
servidores públicos muni-
cipais durante a pandemia. 
Com o fim da vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020 
e a nova Lei Complementar 
nº 191/2022, a administração 
municipal deve retomar os 
pagamentos.

A reunião contou com a 
participação dos secretários 
Cintia Renata Lira (Admi-
nistração), Itamar Viana 
(Planejamento e Finanças) 
e Renato Swensson Neto 
(Assuntos Jurídicos), além do 
secretário-geral do sindicato, 
Carlos Amaro Alves Costa, 
o Grillo, e o secretário dos 
profissionais da Educação do 
SSPMPS, Walter de Souza Dias.

Na oportunidade, o gru-
po debateu sobre o fim da 

LC 173/20, que estava em 
vigência até o dia 31 de 
dezembro de 2021. A lei 
limitava a contratação de 
pessoal e proibia reajustes 
para o funcionalismo em 
contrapartida de recursos 
federais para o combate à 
pandemia. Além disso, tam-
bém impactava a contagem 
do tempo para pagamentos 
futuros. Sendo assim, a admi-
nistração municipal já inicia 
as tratativas para análise e 
pagamento dos benefícios 

aos servidores.
Em relação aos servidores 

da saúde e da segurança 
pública, deve ser aplicada 
a LC 191/2022, sancionada 
pelo presidente da República 
no último mês de março. A 

nova legislação permite que 
exclusivamente esses traba-
lhadores possam contar com 
o período de maio de 2020 
a dezembro de 2021 para 
aquisição de direitos relacio-
nados ao tempo de serviço, 

como anuênios, triênios, 
quinquênios e licenças-prêmio, 
com pagamento a partir de 
1º de janeiro de 2022.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
reforçou que a exceção legal 
para os servidores da saúde 

e da segurança pública é 
uma determinação federal, 
portanto, valendo para todos 
os entes federativos. “O texto 
da LC 191/2022 altera a LC 
173/2020 especificamente 
para essas duas categorias que 
estiveram na linha de frente 
no combate à pandemia da 
Covid-19. Em relação aos 
demais servidores, o paga-
mento de atrasados devido 
à contagem de tempo na 
pandemia segue proibido, 
mas o procedimento habi-
tual já foi retomado desde 
janeiro”, explicou.

O chefe do Executivo 
suzanense completou des-
tacando a importância do 
diálogo com o sindicato. 

“É sempre muito positivo 
receber a presidência do 
sindicato, que fala em nome 
da categoria, trazendo suas 
demandas e anseios. O diálogo 
nos conduzirá por caminhos 
seguros em prol dos nossos 
trabalhadores e da qualidade 
do serviço público oferecido 
aos cidadãos suzanenses”.

Prefeito se reuniu com o presidente do sindicato dos servidores públicos 

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Suzano - A Coordenação 
de Controle de Zoonoses 
realizou uma operação de 
combate à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti na 
Vila Amorim e na Vila Mazza 
na última semana. A equipe 
esteve nos dois bairros entre 
os dias 29 de março e 8 de 
abril para localizar pontos 
de água parada e de possí-
veis criadouros do inseto e 
orientar a população, com 
o objetivo de evitar a trans-
missão de doenças como 
dengue, chikungunya, zika 
e febre amarela.

O setor promoveu a ne-
bulização nas vias públicas 
e visitou residências e es-
tabelecimentos comerciais. 
A ação foi planejada após 
a notificação de três casos 
de dengue nesta região, de 
modo a evitar novos registros 
a partir da erradicação da 
presença de vetores adultos 
e de larvas do mosquito.

Os agentes também dis-
tribuíram panfletos infor-
mativos sobre a transmissão 
das doenças e orientaram a 

Bairros recebem ações 
de combate à dengue

Vila Mazza e Vila Amorim

população local a redobrar 
a atenção em pontos como 
calhas, pneus, vasos de plantas, 
caixas d’água e outros locais 
que possam ser propícios ao 
surgimento do inseto.

Segundo a coordenadora 
Priscila Arap, o setor busca 
constantemente apoiar o 
cidadão a evitar a ocorrência 
de casos. “Criamos métodos 
de combater o mosquito e 
a transmissão das doenças. 
Por isso, atuamos sempre 
para orientar os munícipes 
de forma mais adequada, 
dando segurança nesse sen-
tido”, disse.

Para ela, a participação da 
população pode ser decisi-
va. “Visitamos as casas para 
verificar e remover focos de 
água parada, mas é preciso 
reforçar a conscientização 
com o munícipe, para que 
essa atenção seja constante. 
Ensinar o que deve ser feito 
e mostrar o que é uma larva 
ou um potencial criadouro 
são maneiras cruciais para 
se evitar a proliferação do 
mosquito”, afirmou.

Ferraz - A Prefeitura, por ini-
ciativa da Secretaria de Meio 
Ambiente, Verde e Proteção 
Animal, em parceria com a 
ONG Nômades, prepara mais 
de 700 mudas de árvores 
nativas para revitalização de 
áreas de preservação.

A iniciativa reconhece o 
compromisso da cidade em 
preservar a Natureza, man-
tendo assim o gerenciamento 
sustentável e o reflorestamento 
dos locais desmatados de 
forma irregular. O viveiro de 
mudas encontra-se no Parque 
Municipal Nosso Recanto no 
qual recebe o manejo necessário 
para a produção das plantas.

O titular da pasta, Moacyr 
Alves, comenta sobre o plan-
tio. “Por meio de parceria, 
estamos preparando uma 
grande ação de revitalização 
e reflorestamento de árvores 
nativas nas áreas de preservação 
ambiental do município. Desta 
forma, podemos recuperar o 
patrimônio verde de Ferraz”, 
disse o secretário.

700 mudas de 
árvores são 
plantadas em 
parque da cidade

Revitalização

“É sempre 
muito positivo 
receber a 
presidência do 
sindicato”
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Reunião com Crea reafirma 
parceria com Prefeitura
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo 
e o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do 
Estado de São Paulo (Crea-SP) 
participaram de uma reunião 
de trabalho, na Prefeitura, e 
conversaram sobre as ações 
do Termo de Cooperação 
firmado em outubro do ano 
passado, que permite o cru-
zamento de dados entre os 
órgãos. A medida facilita o 
acompanhamento de obras 
em execução no município.

O acordo tem a finalidade 
de estabelecer mecanismos 
de ação conjunta para o in-
tercâmbio de informações 
cadastrais visando assegurar 
o cumprimento das normas 
legais relativas às atividades 
afetadas ao Sistema Confea/
Crea, a responsabilidade técnica 
e outras determinações legais 
referentes a pessoa física ou 
jurídica.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o termo de 

Cooperação

cooperação vem possibilitando 
que os dados da administra-
ção municipal e do Crea-SP 
tenham um cruzamento mais 
rápido e eficiente, facilitando 
a fiscalização e garantindo que 
as obras de construção ou re-
forma realizadas em Mogi das 
Cruzes tenham profissionais 
capacitados. “Isso proporciona 
a segurança dos responsáveis 
pelos serviços e de quem vive, 
trabalha ou passa por estes 
locais”, observou Rodrigues.

O secretário lembrou ainda 
que o acordo incluiu, entre 
outras ações, a realização de 
uma força-tarefa do Crea-SP, 
com apoio da Associação 
dos Engenheiros Arquitetos e 
Agrônomos de Mogi das Cruzes 
(AEAMC), para fiscalização do 
exercício profissional. Novas 
operações do tipo deverão 
ser realizadas, seguindo as 
diretrizes previstas no termo 
de cooperação firmado entre 
a Prefeitura e o Crea-SP.

Reunião entre as duas entidades ocorreu na Prefeitura

Divulgação/PMMC

Poços da Sabesp devem 
ser fechados até dezembro
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), se reuniu 
ontem com a diretoria da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) para tratar 
do fechamento dos últimos 
dois poços na avenida Major 
Pinheiro Fróes (SP-66), no 
bairro Vila Maria de Maggi. 
A expectativa é de que os 
trabalhos sejam executados 
e finalizados ainda neste ano, 
assim como o recapeamento 
do trecho desde a descida do 
viaduto Ryu Mizuno até o 
limite com a cidade de Poá.

As novidades foram com-
partilhadas pelo gerente 
da Sabesp no Alto Tietê, 
Eduardo Camargo; pelo 
gerente Comercial, Zemi-
cindo Miguel Mendes; pelo 
engenheiro Maurício Izido-
ro; e pelo coordenador de 
Empreendimentos, Adriano 
Barbosa. Na oportunidade, 
os representantes do órgão 
estadual destacaram que os 
serviços serão realizados a 
custo zero para a prefeitura.

Major Pinheiro Fróes

“Até dezembro deste ano, 
vamos fechar os últimos 
dois poços e pavimentar 
a avenida, nos trechos de 
ida e de volta. Os trabalhos 
deverão ser iniciados já no 
mês de maio, finalizando essa 
intervenção no local, que vai 
beneficiar milhares de pessoas. 
Tudo isso será feito a partir 
de investimento da Sabesp, 
ou seja, sem custo para a 
prefeitura”, disse Camargo.

Em sua fala, Ashiuchi 

agradeceu o parecer da Sabesp 
e o serviço de pavimentação 
da via. “Em paralelo ao re-
capeamento, teremos uma 
zeladoria completa, revisão 
da iluminação pública e 
nova sinalização de trânsito. 
Queremos entregar até o 
final do ano uma avenida 
melhor aos motoristas e aos 
moradores da Vila Maria de 
Maggi. Agradeço à Sabesp 
pela finalização do trabalho”, 
finalizou. 

Notícia foi confirmada durante reunião de ontem

Mariana Acioli

Cultura abrirá exposição 
sobre ‘Olhar Feminino’
Evento tem início na próxima segunda-feira, às 19 horas, e fica na pinacoteca até 30 de abril

MOSTRA

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Cultura vai abrir 
na próxima segunda-feira, 
às 19 horas, a 9ª Mostra 
Olhar Feminino. A exposição 
ficará na Pinacoteca até o 
dia 30 de abril e as visitas 
poderão ser feitas de terça 
a sábado, das 9 às 16 horas, 
gratuitamente. A mostra 
faz parte do projeto Arte: 
Substantivo Feminino, que 
a Cultura vem promovendo 
desde março, como forma 
de estimular e refletir sobre 
o protagonismo da mulher 
na cultura e na sociedade 
mogiana e brasileira.

A exposição terá obras pre-
miadas no Edital nº 004/2022, 
que contemplou seis propostas 
de literatura, 11 de artes 
plásticas e cinco de foto-
grafia. Todas são assinadas 
por mulheres de Mogi das 
Cruzes, atendendo à proposta 
do projeto, que é valorizar 
e dar maior visibilidade às 
artistas mulheres, suas visões 
e criações artísticas. Trata-se, 
portanto, de uma extensão 

das comemorações ao Mês 
da Mulher.

Do segmento de literatura, 
terão obras expostas Agnes 
de Sousa Arruda, Bruna 
Rodrigues, Cristina Tatiane 
Souza de Oliveira, Maria 

Margarete dos Santos, Me-
lissa Rodrigues Crepaldi e 
Sara Fernandes da Costa. 
Do segmento de fotografia, 
quem teve as propostas sele-
cionadas foram Ana Beatriz 
Ataídio de Moraes, Bianca 

do Rego Silva, Cristiane de 
Paula Gomes, Maria Luiza 
Gonçalves e Suellen Andrezza 
Vico Araújo.

Já das artes plásticas, es-
tarão no acervo trabalhos 
assinados por Ana Luiza 

Campello Saijo, Andreza 
Cristina Teixeira, Doralice 
Ramos, Karina Jacob Costa 
Lima, Lindaura Maria Fuga, 
Maria Aparecida Jorge, Maria 
Jurema Bicalho, Mariana 
Fernandes da Matta, Natália 
Lemes dos Santos, Vanessa 
Horita Oliveira e Victoria 
Gyovanna da Silva Camargo.

A Pinacoteca de Mogi das 
Cruzes fica na rua Coronel 
Souza Franco, 992, no Centro 
Histórico de Mogi das Cruzes. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
da Secretaria de Cultura, 
que é o 4798-6900 ou pelo 
telefone da Pinacoteca, que 
é 4798-6911.

Mostra faz parte do projeto Substantivo Feminino que ocorre desde o mês passado

Divulgação/PMMC

A mostra 
faz parte do 
projeto Arte: 
Substantivo 
Feminino

Região - Equipes de Força 
Tática do 32° Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitano 
(BPM/M), responsável pela 
segurança pública nos muni-
cípios de Suzano, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos, receberam 
ontem a informações de um 
roubo de carga de cigarros 
ocorrido no município de 
Itaquaquecetuba.

De acordo com a Polícia 
Militar, a empresa de ras-
treamento do caminhão que 
transportava os produtos, 
informou que o último 
sinal foi emitido no bairro 
Cidade Miguel Badra, em 
Suzano.

Segundo informações da 
PM, o local se tratava de um 
estabelecimento comercial 
e que o proprietário teria 
confessado ter comprado os 
produtos de um indivíduo 
e que sabia que a carga era 
de procedência ilícita.

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP) foi procu-
rada pela redação do Mogi 
News, mas não respondeu 
os questionamentos até o 
fechamento desta matéria.

Carga roubada 
de cigarros é 
recuperada  
em Suzano

Polícia

Aline Sabino
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Suzano e Mogi comentam 
corte de gastos nas Câmaras
Alto Tietê - As presidências das 
Câmaras de Mogi das Cruzes 
e Suzano comentaram na 
tarde de ontem o balanço do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) sobre 
a redução de gastos entre 
2020 e 2021, apresentadas 
no levantamento “Mapa das 
Câmaras”. Ambas as cidades 
apresentaram recuo em suas 
despesas no primeiro ano das 
novas legislaturas.

Dos mais de R$10,7 milhões 
em economia apurados com 
as Casas de Leis da região, 
Mogi e Suzano foram res-
ponsáveis pela economia de 
R$ 6.575.654,40.

A Mesa Diretiva da Câmara 
de Mogi das Cruzes, presidida 
atualmente pelo vereador 
Marcos Furlan (Pode), refor-
çou que houve uma queda 
atípica durante a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
com a suspensão de reajustes 
dos servidores, interrupção 
temporária das horas-extras 
sem a realização de eventos, 
economia com água, combustível, 

Finanças

manutenção de veículos e 
energia elétrica.

“Porém, em 2022, o atual 
presidente enfrenta novos 
desafios, já que o contexto é 
de retomada da vida cotidiana, 
o que implicará reaver certas 
despesas e fazer novos inves-
timentos. A tendência para 
este ano é manter a tradição 

- isto é, o Legislativo devolver 
recursos à Prefeitura. Entretan-
to, é bastante provável que o 
valor a ser ressarcido seja em 
menor volume que nos anos 
anteriores, pelos motivos acima 
expostos”, ressaltou Furlan, 
apontando investimentos como 
a renovação de computadores, 
mobiliário, frota de veículos e 
possíveis reformas no prédio 
da Câmara e a volta de eventos 
legislativos.

O presidente da Câmara de 
Mogi em 2021, vereador Otto 
Rezende (PSD), afirmou que 
seu mandato levou a sério o 
tema do equilíbrio financeiro 
desde o primeiro dia, onde 
foram deixados os gastos 
necessários para o trabalho 

legislativo. “Mostramos para a 
população que é possível fazer 
política seriamente e manter o 
padrão de atuação dos nossos 
vereadores”, concluiu.

Em Suzano, a Câmara in-
formou que adotou medidas 
para a redução dos seus gastos 
em 2021, como a entrega de 
um carro oficial para à Pre-
feitura, a exoneração de 19 
funcionários comissionados 
e a realização das sessões no 
período de expediente, com o 
intuito de reduzir hora extras, 
e que para 2022 planeja outras 
ações para garantir a gestão 
adequada dos recursos.

“É importante ressaltar que 
as atividades no Plenário 
(sessões ordinárias, extraor-
dinárias, solenes e audiên-
cias públicas) estão sendo 
realizadas às 18 horas, por 
conta de um apontamento 
do TCE-SP, para garantir 
maior participação popular 
nos trabalhos da Casa”, expli-
cou o presidente da Câmara, 
Leandro Alves de Faria (PL), o  
Leandrinho. (A.D.)

Ficha Limpa municipal passa 
em primeira votação na Câmara
Projeto propõe alteração a artigo da Lei Orgânica sobre proibição de contratação de pessoas condenadas

SERVIÇO PÚBLICO

Mogi - A Câmara aprovou na 
tarde de ontem, em primeira 
votação, o projeto de emenda 
à Lei Orgânica que institui a 
Ficha Limpa Municipal. O 
projeto, de autoria do prefeito 
Caio Cunha (Pode), ainda 
passará por nova votação 
nos próximos dias, e passou 
por breve polêmica no ple-
nário sobre a possibilidade 
de parecer da Procuradoria 
Jurídica do Legislativo.

O projeto de Emenda 
nº 06/21 estabelece novo 
texto para o Artigo 27-A 
da Lei Orgânica Munici-
pal, proibindo a nomeação 
para cargos de comissão e 
confiança pessoas que estão 
condenadas em decisão tran-
sitada em julgado por órgão 
colegiado por crime contra a 
administração pública desde 
o transcurso até oito anos 
depois do cumprimento 
da pena, pessoas com os 
direitos políticos cassados por 
improbidade administrativa 

ou que estejam inelegíveis 
para qualquer cargo.

A discussão chegou a ser 
questionada no plenário an-
tes da votação, por meio de 
um requerimento verbal do 
vereador José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, que 
pediu o adiamento da vota-
ção por duas semanas, até 
que a Procuradoria Jurídica 
da Câmara pudesse dar seu 
parecer - segundo a legislação 
vigente, o parecer do setor 
jurídico não seria necessário, 
levando em consideração os 
pareceres da Procuradoria 
Jurídica da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e das comissões 
permanentes da Casa de Leis.

Após o pedido, os parla-
mentares se dividiram em 
dois blocos. Um dos blocos se 
postou publicamente pedindo 
a rejeição ao requerimento 
de adiamento, defendendo 
a necessidade da votação 
imediata devido à impor-
tância da matéria, como os 
vereadores Clodoaldo Apa-
recido de Moraes (PL), José 

Luiz Furtado (PSDB), Edson 
Santos (PSD) e Johnross Jones 
Lima (Pode). O outro grupo, 
representado em falas pelos 
vereadores Farofa, Iduigues 
Martins (PT) e Inês Paz (PSOL), 
defendeu a legitimidade do 
pedido para garantir a com-
pleta constitucionalidade e 

transparência do projeto. Ao 
final, por 13 votos a dez, o 
requerimento foi derrubado 
e posto à votação.

Durante as deliberações do 
projeto, todos os vereadores que 

se manifestaram defenderam a 
legitimidade da nova emenda 
como instrumento para a 
transparência da gestão pública, 
se referindo à necessidade 
de total comprometimento 

e lisura dos integrantes da 
administração municipal.

Iduigues reforçou a situa-
ção do futuro secretário de 
Finanças da cidade, William 
Harada - que, segundo o 
petista, estaria respondendo 
na Justiça por processos nas 
varas cível e criminal. Zé Luiz, 
por sua vez, reiterou que to-
das as lideranças da Câmara 
e da Prefeitura chegaram a 
ser questionadas na Justiça: 

“Todo aquele que possui na 
mão uma caneta com tinta 
será questionado”, referindo-

-se ao poder de decisão de 
secretários, diretores e outros 
gestores públicos.

O projeto de emenda à 
Lei Orgânica foi aprovado 
em primeiro turno com 23 
votos favoráveis e nenhum 
contrário. O assunto passará 
por nova rodada de votação 
nas próximas sessões, antes 
de ser remetido ao Executivo 
para sanção ou veto.

André Diniz

Projeto gerou discussão entre os vereadores, mas foi aprovada por unanimidade

Daniel Carvalho/Mogi News
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Vitor diz para Cassandra que está pensando em fazer uma festa para tentar 

enturmar ela com as pessoas da cidade, como Juju e Zeca.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi liga para Romana. Felicidade volta para casa e Onofre descarta suas 

bebidas alcoólicas. Bento adoece e Lorenzo toma seu lugar no voo com 

Marcos. Arminda comenta sobre Inácio com Isadora, que afi rma que a amiga 

e o garçom estão apaixonados.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Marcelo mostra a foto de Neném/Paula rodeado de fãs para Rose. Paula/

Neném se irrita quando Rose afi rma que não fi cou com ciúmes de Neném. 

Odete relembra de conversa que teve com Eliete. Paula/Neném é escolhida 

como convidada de honra de um grande evento da indústria mundial de 

cosméticos e Carmem se enfurece. Guilherme e Flávia veem a Morte na igreja.

GLOBO, 21H00

Pantanal 

Muda fi nge não falar e Juma pede para que a mãe não atire nela. José 

Leôncio avisa a Tibério para se manter afastado de Maria Marruá. Lúcio 

decide fi car no Pantanal por causa de Muda. Maria Marruá fl agra Muda 

tentando pegar sua espingarda.

RECORD, 21H00

Reis

Eliúde desobedece uma norma divina. Samuel conversa com os pais de Eloá.
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A T O L

 3/pet — ram. 4/domo. 5/laser. 6/pueril. 10/domésticas. 12/projeto tamar.

 Você já reparou 
como a vida nos 
surpreende. A vida 
é realmente uma 
caixinha de surpresas, 
de onde menos 
esperamos saem 
coisas surpreendentes 
que mudam 
completamente a 
nossa existência. Por 
mais que façamos 
planos, por mais 
que sonhemos e 
tentemos controlar 
o nosso futuro, há 
coisas que não estão 

MOMENTO
especial

TENHA FÉ NA VIDA 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: 

LUIZ AIRTON SAAVEDRA DE PAIVA 

Feliz aniversário!!! Desejo que a sua vida seja cheia de mo-

mentos como o canto dos passarinhos e o som das ondas 

do mar.  Parabéns....

 cultura@jornaldat.com.br

nas nossas mãos. 
O melhor a fazer é 
estarmos preparados, 
precisamos ser 
flexíveis porque de 
repente, podemos 
ter a vida de 
pernas para o ar. O 
importante é não nos 
assustarmos, não 
nos desesperarmos. 
É preciso ter paz, 
esperança e paciência.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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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 20.624, de 3 de janeiro de 2022 - Altera a redação do artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 17.576, de 3 de agosto de 2018, e dá outras providências.
Nº 20.625, de 3 de janeiro de 2022 - Institui Grupo de Trabalho Municipal, com a finalidade de elaborar a regulamentação da Lei Municipal nº 7.653, de 
18 de janeiro de 2021, e dá outras providências.
Nº 20.627, de 5 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado 
Municipal do Produtor “Minor Harada”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.628, de 5 de janeiro de 2022 - Declara reversão da concessão da sepultura que especifica, localizada no Cemitério Municipal da Saudade, e dá 
outras providências.
Nº 20.629, de 5 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre transferência de permissão para a continuidade do serviço de Transporte Coletivo de Escolares, e dá 
outras providências.
Nº 20.630, de 5 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a concessão de desconto no preço público pago pelo uso e ocupação de boxes e compartimentos 
instalados no Mercado Municipal de Mogi das Cruzes, como forma de enfrentamento da crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19, na forma 
que especifica e dá outras providências.
Nº 20.631, de 6 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre permissão à Bruno Oliveira Marques Figueira ME, para o uso, a título precário e oneroso, da área do 
passeio público lateral ao estabelecimento comercial localizado na Rua Joaquina Maria de Jesus, 123, Mogilar, nesta cidade, com ramo de “Restaurante 
e Similares”, e dá outras providências.
Nº 20.632, de 7 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre encerramento das atividades da Creche Francisco de Assis, e dá outras providencias.
Nº 20.633, de 7 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, 
que se menciona, não abrangidos pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança 
Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.
Nº 20.634, de 7 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre alteração de atividade econômica exercida no Mercado Municipal de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.635, de 7 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a constituição da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, exercício 2022, e dá outras providências.
Nº 20.636, de 7 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre alteração da composição de membros da Comissão Especial de Avaliação, no segmento que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.637, de 10 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.638, de 10 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.639, de 10 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.640, de 11 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.641, de 11 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito, de área pertencente a Municipalidade, e dá outras providências.
Nº 20.642, de 11 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável, mediante acordo por valor simbólico, o imóvel, 
que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.643, de 13 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal dos bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.644, de 14 de janeiro de 2022 - Autoriza os permissionários do serviço de transporte de passageiros – táxi, a substituírem seus atuais veículos, na 
forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.645, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.646, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a concessão de Cofinanciamento na esfera Estadual, através de celebração de “Termo de 
Colaboração” às Organizações da Sociedade Civil, que especifica, no exercício de 2.022, e dá outras providências.  
Nº 20.647, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na esfera municipal, através de celebração de “Termo de 
Colaboração”, às Organizações da Sociedade Civil, que especifica, no exercício de 2.022 e dá outras providências.
Nº 20.648, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na esfera Federal, através de celebração de “Termo de Colaboração”, 
às Organizações da Sociedade Civil, que especifica, no exercício de 2.022 e dá outras providências.
Nº 20.649, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.650, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membro para integrar o Grupo de Monitoramento Empresarial, e dá outras providências.
Nº 20.651, de 17 de janeiro de 2022 - Altera o artigo 2º do Decreto nº 20.384, de 22 de setembro de 2021, e dá outras providencias.
Nº 20.652, de 18 de janeiro de 2022 - Altera a redação do artigo 11. do Decreto nº 17.500, de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre a delegação de 
competência aos Secretários Municipais.
Nº 20.653, de 18 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre designação de membros para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Mogi das 
Cruzes – COMMULHER, Gestão 2021/2023, no segmento que especifica.
Nº 20.654, de 19 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado 
Municipal do Produtor “Minor Harada”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.655, de 19 de janeiro de 2022 - Exclui do artigo 1º do Decreto nº 439, de 24 de dezembro de 1997, os lotes da quadra BO, na parte que especifica, 
e dá outras providencias.
Nº 20.656, de 19 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre o dever de vacinação contra a COVID-19 dos servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta.
Nº 20.657, de 19 de janeiro de 2022 - Institui a Comissão de Análise e Revisão dos Contratos Atuais - COMARCA, para a finalidade que especifica, e 
dá outras providências
Nº 20.658, de 19 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre constituição das Comissões de Honra, Especial e Organizadora, com a finalidade de coordenar e 
promover a XXXV Festa de Outono - Akimatsuri - do Bunkyo de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.659, de 20 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre nomeação dos representantes do Poder Público e da Sociedade Civil para integrarem o Conselho 
Municipal de Assistência Social – COMAS, Gestão 2022/2023.
Nº 20.660, de 20 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de 
subvenção, ao Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao Adolescente, relativas aos exercícios de 2022/2023, e dá outras providências.
Nº 20.661, de 21 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Mobilidade Urbana, 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.176.000,00 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.662, de 21 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a nomeação de representante do Conselho Municipal de Desportos – CMD, Gestão 2022/2024, no 
segmento que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.663, de 21 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre nomeação de representantes para integrarem o Conselho Municipal de Saúde, Gestão 2021/2023, 
nos segmentos que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.664, de 24 de janeiro de 2022 - Altera o item 7 do artigo 1º do Decreto nº 19.906, de 22 de fevereiro de 2021, e dá outras providencias.
Nº 20.665, de 24 de janeiro de 2022 - Fixa, para o exercício de 2022, o montante de recursos financeiros destinados para utilização como incentivo fiscal 
na realização de projetos culturais no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.666, de 24 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.667, de 25 de janeiro de 2022 - Autoriza a renovação do alvará e substituição do veículo do permissionário do serviço de transporte coletivo de 
escolares, que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.668, de 25 de janeiro de 2022 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.669, de 25 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, 
que se menciona, não abrangidos pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança 
Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.
Nº 20.670, de 26 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 20.671, de 26 de janeiro de 2022 - Fixa normas referentes à Execução Orçamentária para o exercício de 2022, e dá outras providências.
Nº 20.672, de 26 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.673, de 26 de janeiro de 2022 - Aceita a doação, de Kit Teste Rápido SARS-CoV-2, que faz o Sr. Carlos Kodama e Sra. Meri Fukumi Yasumura para 
o Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.674, de 26 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre designação de membro para integrar a Comissão Especial do Programa Mãe Mogiana, e dá outras providências.
Nº 20.675, de 26 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título 
de subvenção, à Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes, relativas ao período de janeiro/2022 a dezembro/2022, para o 
desenvolvimento do Projeto “Pra Ver a Banda Passar”, e dá outras providências.
Nº 20.676, de 27 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre transferência de permissão para a continuidade do serviço de exploração do transporte de passageiros 
- táxi, e dá outras providências.
Nº 20.677, de 27 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a alteração da Comissão de Controle de Dispensação e Uso Adequado de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.678, de 27 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da CEIC Heróis do Futuro, mantida pelo Instituição Evangélica 
Beneficente e Assistencial “O Bom Samaritano”, e dá outras providências.
Nº 20.679, de 27 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre permissão de uso do prédio do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Prof.º Dirceu do Valle 
e dos bens móveis nele existentes, ao Instituição Evangélica Beneficente e Assistencial “O Bom Samaritano”, para funcionamento da CEIC Heróis do 
Futuro, e dá outras providências.
Nº 20.681, de 27 de janeiro de 2022 - Convoca a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.682, de 28 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), e dá outras providências. 
Nº 20.683, de 28 de janeiro de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Planejamento e 
Gestão Estratégica, crédito adicional suplementar no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), dá outras providências.
Nº 20.684, de 28 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membro que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.685, de 28 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.686, de 28 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao repasse das parcelas, a título de subvenção, às entidades 
educacionais que especifica, relativas ao período de fevereiro/2022 a janeiro/2023, e dá outras providências.
Nº 20.687, de 31 de janeiro de 2022 - Regulamenta a Lei Complementar Municipal nº 163/2021, dispondo 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.
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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

A SOCIEDADE ANONIMA:
SPORTSCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS S A

CNPJ: 05.982.990/0001-24

PUBLICA: Ata de Assembleia Extraordinária realizada em 24 de Janeiro de 
2022

Ordem do Dia: Deliberar sobre a Lavratura da presente Ata em forma de 
Sumario;

Aumento do Capital com direito a voto.
Mesa Diretoria: Presidente Denisio do Nascimento - Secretario Julio Persio 

da Silva Mattos
Presença de 100% dos acionistas

1 - Aprovada a Lavratura em Sumario
2 - Aprovado o aumento do Capital social passando a S/A ter o montante de
R$_5.897.436,000 (Cinco Milhões oitocentos e noventa e sete mil e quatro-

centos e trinta e seis reais).

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PROCESSO Nº 200.107/2022

OBJETO: Aquisição de utilitários tipo furgão.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 

disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.
sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 29 de abril 
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.

bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2022. JOÃO JORGE 
DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 200.244/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE DBO. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 

disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.
sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 03 de maio 
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.

bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 12 de abril de 2022. JOÃO JORGE 
DA COSTA Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 – PROCESSO Nº 1.740 E APENSOS.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOSFATO DISSÓDICO DE  DEXAMETASONA, 
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, BROMIDRATO 
DE FENOTEROL P/ INALAÇÃO, AMINOFILINA, ATROPINA E GLUCONATO DE CÁLCIO 10%).
EMPRESAS VENCEDORAS:  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA, ACACIA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, JOSE NERGINO SOBREIRA – ME e CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 33.782,00 (trinta e três mil e setecentos e oitenta e dois reais).

Mogi das Cruzes, em 04 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL 
YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 9.790.136,08 (nove milhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e 
seis reais e oito centavos).

MOGI DAS CRUZES, em 11 de abril de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2021 – PROCESSO Nº 26.227 E 28.170/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO, NEBULIZADOR/
ATOMIZADOR, BROCA E DISCO DIAMANTADO.
EMPRESAS VENCEDORAS: AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 
NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 15.688,50 (quinze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 30 de março de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2021 – PROCESSO Nº 23.989/2021 E APENSO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a solicitação de desclassificação de lote, há necessidade de retificação 
do valor total da HOMOLOGAÇÃO publicada em 28 de janeiro de 2022 a saber: R$ 207.278,25 
(duzentos e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sendo o correto R$ 
205.768,25 (duzentos e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 07 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

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 § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.770, DE 31 DE MARÇO DE 2022 - Dispõe sobre o procedimento 
para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de 
Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, nos termos da legislação federal vigente, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 31 de março de 2022. 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

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 § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.771, DE 4 DE ABRIL DE 2022 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do Estudo 
Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 4 de abril de 2022. 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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Creches de Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disponibilizou ontem a lista dos alunos 
contemplados para as 11 creches. Os alunos contemplados terão entre os dias 18 e 
20 de abril para finalizarem a matrícula. Para verificar é necessário acessar o site 
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, clicar no menu Secretaria/Educação/Resultado 
das Inscrições e clicar na aba “Lista Geral e 4ª Contemplação- Abril 2022”.

Cidades oferecem 1.278 vagas 
de emprego durante a semana

Itaquaquecetuba concentra a maioria das vagas oferecidas nos municípios, seguida por Mogi das Cruzes

OPORTUNIDADES

Região - O Alto Tietê possui 
1.278 oportunidades de tra-
balho abertas nos programas 
de encaminhamento ao em-
prego em Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Santa Isabel, Guararema, 
Arujá e Ferraz de Vasconce-
los. A cidade com o maior 
número de oportunidades 
é Itaquá, seguida por Mogi. 
As informações foram cole-
tadas na última sexta-feira.

Na cidade de Itaquaque-
cetuba existem 578 vagas 
de trabalho intermediadas 
pelo Programa Itaquá Mais 
Emprego. As oportunida-
de com o maior número 
de vagas são: eletricista 
(125 vagas), vendas (100), 

operador de telemarketing 
ativo (50), auxiliar de linha 
morte (31), encarregado de 
eletricista (27), auxiliar ou 
assistente de vendas (16), 
e costureira (10).

Estas e outras vagas podem 
ser conferidas pelo Serviço 
Eletrônico de Atendimento 
aos Trabalhadores pelo site 
itaquamaisemprego.seate.
com.br/vagas. Os interes-
sados podem se inscrever 
pelo formulário online. 

Há 456 oportunidades 
pelo programa Mogi Co-
necta Emprego, sendo que 
28 delas são destinadas à 
pessoas com deficiência 
(PCD). Os cargos com maior 
número de oportunidades 
são operador de telemar-
keting ativo (140 vagas), 

vendedor externo (20), au-
xiliar de limpeza PCD (13), 
operador de escavadeira 
hidráulica (6), manicure e 
pedicure (5), motorista de 
transporte coletivo (4), e 
auxiliar administrativo (4).

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site do Mogi 
Conecta ou pelos telefones 
4699-1900, 4699-2784, 
4798-6315 e 97422-4273.

Em Suzano existem 101 
vagas de emprego, entre elas: 
30 para costureira, 15 para 
motorista carreteiro, 5 para 
ajudante geral de indústria 
têxtil, 4 para auxiliar de 
cópias e 4 para carpinteiro.

Os interessados devem 
comparecer ao Centro Uni-
ficado de Serviços (Centrus), 
na avenida Paulo Portela 210, 

ou na unidade na região 
norte, localizada na avenida 
Francisco Marengo 2.301. 
O atendimento ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. É necessário 
levar RG, CPF e carteira 
de trabalho. Os currículos 
podem ser enviados para o 
e-mail suzano.vagas@gmail.
com. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: 4745-2264.

Santa Isabel tem 67 opor-
tunidades no Banco do 
Emprego da cidade, entre 
elas para as funções de mo-
torista carreteiro (8 vagas), 
operador de empilhadeira 
(8), tecelão (6), e carpin-
teiro de obras (4). O Banco 
de Emprego fica na Praça 
Fernando Lopes 32, com 

atendimento de segunda a 
sexta, das 8h30 às 16 horas. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4656-2662.

Por sua vez, em Gua-
rarema há 62 vagas para 
profissionais com diversos 
níveis escolares, entre elas: 
½ oficial de marceneiro, au-
xiliar de produção, químico, 
estagiário de engenharia civil, 
motorista, auxiliar comercial, 
garçom, operador e progra-
mador de CNC, trabalhador 
rural, secretária, auxiliar de 
recepção, padeiro e auxiliar 
de manutenção. Os interes-
sados podem se candidatar 
através do cadastro no site 
da prefeitura, escolhendo a 
opção “Realize” e atualize 
seu cadastro.

Na cidade estão disponí-
veis 12 vagas de trabalho 
para fresador ferramen-
teiro, auxiliar de cozinha, 
selecionador de materiais 
recicláveis, estagiário em 
engenharia, auxiliar geral, 
costureiro, atendente, lava-
deira, tratorista, professor 
e médico pediatra. Mais 
informações no site da pre-
feitura, clicando aqui.

Por fim, em Ferraz, por 
meio do programa Emprego 
Agora, a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico tem vagas para 
analista de compras e im-
pressor de silk-screen. Os 
interessados podem mandar 
currículos para o e-mail 
empregoagora@ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br.

Raissa Sandara

Idosos podem tomar a 4ª 
dose sem agendamento
Mogi - Quem tem 70 anos ou 
mais pode tomar a vacina contra 
a gripe ou quarta dose contra 
o coronavírus (Covid-19) em 
qualquer unidade de saúde, 
sem necessidade de agenda-
mento. O Pró-Hiper também 
está atendendo demanda 
espontânea de 70+, das 9h30 
às 15h30. Na sexta-feira, não 
haverá expediente em função 
do feriado de Sexta-Feira Santa.

Amanhã, o atendimento 
avança para a faixa etária de 
65 anos ou mais nos drives do 
Mogilar e também em todas 
as unidades de saúde.

No Pró-Hiper, a entrada de 
carro é pela avenida Cívica e 
de pedestres é pela avenida 
Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 
bairro do Mogilar. Os idosos 
devem comparecer munidos 
de documento pessoal, com-
provante de endereço, cader-
neta de vacinação (se tiver) e 
comprovantes anteriores da 
imunização contra a Covid-19. 
Para receber a quarta dose, a 
terceira precisa ter sido aplicada 
há pelo menos quatro meses.

Covid

Durante a semana, os postos 
e unidades da Estratégia Saúde 
da Família também atendem 
idosos para vacinação contra 
a Gripe e Covid-19 sem ne-
cessidade de agendamento 
prévio. O sistema online está 
destinado, neste momento, 
para o agendamento de doses 
contra a Covid-19 para crianças, 
adolescentes e adultos.

Os interessados devem 
acessar o www.cliquevacina.
com.br e selecionar a opção 

desejada. Atualmente, há vagas 
disponíveis para dose adicional 
de Janssen para maiores de 18 
anos; Pfizer pediátrica e Pfizer 
para adolescentes, primeira 
ou segunda dose. Quem tiver 
alguma dúvida pode ligar para 
o telefone 160.

Mortes por Covid
O Alto Tietê registrou uma 

morte por Covid em Suzano. 
A região soma 5.921 mortes 
pela doença.

Atendimento ocorre em todos os postos de saúde

Divulgação/PMMC

Secretaria entrega cartilhas 
sobre violência doméstica
Itaquá - A Secretaria de 
Políticas para Mulheres 
continua visitando equi-
pamentos públicos para 
entregar cartilhas de en-
frentamento à violência 
doméstica junto a uma 
apresentação de como deve 
ser o fluxo de atendimento. 
Na última semana, a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Piratininga e a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), no Caiuby, foram 
contempladas.

“Orientação e assistência 
multidisciplinar são parcerias 
necessárias para assistir a 
nossa população, princi-
palmente quando falamos 
de violência doméstica”, 
destacou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

O trabalho é desenvol-
vido em parceria com a 
Secretaria de Saúde para 
acolher as mulheres após 
o atendimento médico e as 
cartilhas ficam à disposição 
da população. “Queremos 
que todas as vítimas sejam 

Às mulheres

assistidas com dignidade, 
cuidado e respeito, por 
isso essa integração entre 
as secretarias é importan-
te”, contou a secretária de 
Políticas para Mulheres, 
Hadla Issa.

“É fundamental que, após 
a identificação da violência, 

nossos profissionais possam 
fazer o encaminhamento 
adequado que, às vezes, 
envolve outra secretaria. 
Muitas mulheres precisam 
de acompanhamento psi-
cossocial, por exemplo”, 
acrescentou a secretária de 
Saúde, Ariana Julião.

Exemplares foram entregues em UBSs da cidade
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