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

Pronto-Socorro da Santa Casa 
enfrenta superlotação

A direção do hospital explicou, em audiência na Câmara Municipal ontem, as dificuldades vividas pela unidade médica 

MOGI

A Santa Casa de Misericórdia de 
Mogi das Cruzes participou ontem 
da audiência na Câmara Munici-
pal para tratar do atendimento no 
Pronto-Socorro (PS) do hospital. 
A direção explicou a situação da 
unidade médica e os motivos para 
encerrar o convênio junto à Pre-
feitura no final de agosto, devido 
à superlotação do setor. A Central 
de Regulação de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross), do governo do 
Estado, também foi apontada como 
um dos fatores para o problema. Em 
nota, a Prefeitura informou que a 
abertura de novos leitos de inter-
nação é uma reivindicação antiga 
e que pode se reunir com a Santa 
Casa ainda este mês no Legislativo. 
Cidades, página 4
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A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, na sessão ordinária 
de ontem, aprovou o projeto de 
Lei 84/2022, que denomina para 
Avenida Comendador Fumio Ho-
rii a atual Avenida das Orquídeas, 
que liga Mogi e Suzano. A avenida 
tem início no Viaduto Prof. Argeu 
Batalha e término no Rio Jundiaí. 
Cidades, página 5

Legislativo

AVENIDA 

VAI MUDAR 

DE NOME

COMBUSTÍVEIS

Preço médio da 
gasolina cai na 
região. p8

Audiência no Legislativo recebeu representantes da Santa Casa para falar sobre o Pronto-Socorro

Diego Barbieri/CMMC

 Patrulha Ambiental faz um ano com bons resultados. Cidades, página 8

Desenvolvimento Social

Itaquaquecetuba inaugura 
sede da Casa dos Conselhos

Sede da Casa de Conselhos mudou de uma sala para 
um ambiente amplo na Vila Virgínia. Cidades, página 3
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EDITORIAL

Poder da Educação

D
epois de um longo período afas-
tados das salas de aulas, milhares 
de alunos das cidades da região 
voltaram no primeiro semestre a 

frequentar de forma presencial as escolas. Os 
últimos dois anos, com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), foram difíceis para 
alunos e também para os pais e responsáveis, 
que precisaram se adaptar ao ensino online, 
encontrando obstáculos não apenas para au-
xiliar os estudantes, mas principalmente no 
acesso à internet que nem todos tinham com 
a qualidade necessária. 

Em meio às desigualdades evidenciadas 
pela pandemia, a dificuldade no acesso às 
aulas online dos alunos da rede pública foi 
uma das mais gritantes. Houve ações para 
tentar mitigar esse problema, mas longe de 
atender a grande demanda. O período foi 
crítico para a saúde, a economia, e também 
trouxe prejuízos enormes para a educação 
já deficitária do país. 

O problema que já compromete o de-
senvolvimento do país há tanto tempo se 
agravou, e com o avanço da vacinação, que 
permitiu a retomada das aulas, o desafio de 

gestores e profissionais da educação só au-
mentou.  O momento ainda inspira cuidados 
com saúde, ainda mais agora com a chegada 
das férias escolares e seu alto potencial para 
aglomerações.  

Não há quem duvide do caráter trans-
formador da educação, e de onde podem 
chegar estudantes estimulados por profes-
sores bem remunerados e devidamente ca-
pacitados para desenvolver o senso crítico, 
formando cidadãos participativos, armados 
com livros e fortalecidos com argumentos 
reais e embasados. Uma educação que pri-
vilegie o conhecimento com base científica, 
que busque o diálogo, é fundamental e fará 
toda a diferença para o futuro do país. 

Assim com o incentivo à inovação e pes-
quisa, que pode começar ainda nos primeiros 
anos, e seguir pelo ensino técnico e de base 
tecnológica. É preciso armar o país para o 
futuro, mas usando como munição palavras, 
diálogo, possíveis com um acesso à internet 
de qualidade para todos, com livros dispo-
níveis no formato digital e analógico, com 
estímulo ao conhecimento, não a dissemi-
nação de inverdades. 

Exclua-se o presidente? 
Opondo-se à ordem natu-
ral das coisas legais surgem 
os tiranos de três cepas: os 
que chegam pela força das 
armas, ou pela sucessão he-
reditária, chegando mesmo 
ao poder, pelo voto popular. 
Pela ameaça que paira por aí, 
parece ser este nosso caso!

Os que chegam ao poder 
pela guerra comportam-se 
como conquistadores, sub-
jugando o povo pelo poder 
das armas e apoderam-se de 
suas presas. Os que nascem 
soberanos, nascidos e criados 
no sangue da tirania, tratam 
os povos como se fossem ser-
vos hereditários, como quem 
lida com escravos naturais. 
Os tiranos que chegaram 
ao poder pelo voto popular, 
logo que assumem o gover-
no, procuram de tudo fazer 

Antecâmara da tirania?

ARTIGO 
Raul Rodrigues

para permanecer como man-
datários por todo o sempre, 
impondo suas vontades e 
ultrapassando, em muito, a 
crueldade dos outros tipos 
de tiranos.

Objetivando a conserva-
ção da tirania procuram, por 
todos os meios possíveis, 
aumentar a servidão fazen-
do com que os seus súditos 
esqueçam completamente o 
que é liberdade. Os tiranos, 
sejam eles os que chegaram 
ao poder pelo uso das armas, 
pela hereditariedade ou pelo 
voto, utilizam o mesmo modo 
de reinar.

O modo de reinar dos ti-
ranos, depois de assumir o 
poder, é oferecer ao povo 
vantagens por meio de be-
nesses, diversão e jogos pú-
blicos. Gratificando os cinco 
sentidos de um povo é a for-

ma mais fácil do tirano im-
por os seus desejos. Se não 
percebem, trair um pássaro 
com o apito ou o peixe com 
a isca do anzol, é mais difícil 
que atrair o povo para a ser-
vidão, pois basta passar-lhes 
junto à boca um engodo de 
que eles se sentem carentes. 
Sem excluir as exceções, vá-
lidas e necessárias, principal-
mente numa condição de alta 
emergência.

Até mesmo tiranos ferozes 
se espantam como o povo 
pode suportar um homem 
que lhes faz mal; utilizando 
disfarces religiosos, assu-
mindo aspecto de certas di-
vindades e doando-lhes tos-
cas benesses. Outro aspecto 
importante é que os tiranos 
não governam sozinhos, mas 
acompanhados por uma es-
cória humana.

Raul Rodrigues é mestre em Engenharia 

e ex-professor universitário.

editor@jornaldat.com.br 
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 �Nota de falecimento

A Câmara Municipal de Suzano infor-
mou na manhã de ontem o falecimen-
to da advogada Margareth Rosa, esposa 
do vereador Joaquim Rosa (PL), e mãe 
do ex-vereador Marsal Rosa. “Nossos 
sinceros sentimentos ao amigo Joaquim 
Rosa e família por esta enorme perda. 
Que Deus conforte o coração de todos 
neste momento difícil”, afirmou o pre-
sidente da Casa de Leis, Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho. Nossos sen-
timentos ao vereador e seus familiares 
neste momento de dor.

 �Palanques 

A febre do voto teve um pequeno mo-
mento na audiência da Câmara de Mogi 
com representantes da Santa Casa. A 
vereadora Inês Paz (PSOL), durante o 
espaço dedicado aos vereadores e pla-
teia para questionamentos e aponta-
mentos, reforçou que a maioria da Casa 
não cobrou o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) sobre o Hospital Luzia de Pinho 
Melo da última vez que esteve, dizendo 
que apenas subiram no palanque com 
ele. “Mas a senhora subiu no palanque 
do Haddad quando ele esteve aqui!”, co-
mentou um dos presentes.

 �Desabafo 

Um dos líderes comunitários de Mogi das 
Cruzes que acompanhou a audiência da 
Santa Casa na Câmara ontem pediu a 
palavra durante o período de questiona-
mentos. A revolta do líder era com a co-
bertura médica na região da Divisa, nos 
bairros próximos aos limites com Suza-
no e Itaquaquecetuba. A situação levou 
a comunidade a se comprometer em 
procurar todas as instâncias jurídicas 
possíveis e imagináveis para tratar da 
questão do Hospital Luzia de Pinho Melo.

 �Mogi Show de Bola 

A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) passou a dar um novo 
direcionamento para a campanha “Mogi 
Show de Bola”, com foco nas festas juli-
nas. A campanha vai sortear uma chur-
rasqueira a carvão no dia 28 de julho - 
daquelas bonitonas, na cor vermelha, 
que parece saída de um filme america-
no. Para concorrer, basta fazer compras 
a partir de R$50 em produtos nas lojas 
participantes, preencher o cupom e par-
ticipar. A lista dos pontos comerciais par-
ticipantes está disponível na página da 
ACMC na internet (www.acmc.com.br).

CONTRACAPA
ANDRÉ DINIZ•••
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Prefeitura de Guararema faz 
levantamento habitacional

Guararema- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
Habitação, está realizando um 
levantamento habitacional no 
município com o objetivo de 
mensurar e compreender as 
necessidades habitacionais 
da cidade.

Com prazo indeterminado 
e sem entregas habitacionais 
à vista, o cadastramento vem 
sendo realizado mediante 
distribuição de senhas no 
Centro do Idoso Dácio de 
Souza Franco. Todos os mu-
nícipes que desejarem ser 
atendidos, serão cadastrados 
no levantamento habitacional, 
não havendo a necessidade 
de filas e espera.

Considerando que o último 
levantamento habitacional 
ocorreu há 14 anos, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação está cole-
tando informações de quem 
deseja fornecer seus dados 
pessoais para o levantamento 
habitacional. A ideia é obter 
informações quantitativas 

Demadas

para atender às necessidades 
de moradia da população de 
Guararema no futuro.

A Diretoria de Habitação 
explica que a ordem das senhas 
não influenciará na ordem 
de futuros cadastramento 
ou contemplação de unida-
des habitacionais populares, 
visto que, trata-se apenas de 
levantamento habitacional.

“É importante que a gente 
saiba a quantidade de famí-
lias que estão aptas a receber 
imóveis e outros serviços da 
Prefeitura de Guararema e, 
mais que isso, precisamos 

de informações atualizadas 
da nossa população para que 
as políticas públicas sejam 
construídas de forma ideal 
para atender as demandas 
de quem precisa”, explica 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação, Eduardo Moreira.

Os atendimentos estão 
sendo realizados no Centro 
de Convivência do Idoso de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 14 horas. O Centro de 
Convivência do Idoso, fica 
localizado na rua Dr. Falcão, 
n° 409, centro.

Ordem das senhas não influenciará no cadastramento 

Comunicação/PMG

Suzano- A Prefeitura, por 
meio do Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe), 
oferece 75 vagas em cursos 
profissionalizantes gratuitos. 
Deste total, 25 oportunidades 
são para as aulas na modalidade 

“Faça e Venda” de artesanato 
com recicláveis, que já estão 
com inscrições abertas na 
sede do órgão municipal (rua 
General Francisco Glicério, 
1.334- Centro). As 50 res-
tantes são para o Workshop 

“Tratamento Capilar”, que abre 
para o cadastro na próxima 
segunda-feira (11/07).

A modalidade “Faça e Venda” 
surgiu com a proposta de 
oferecer cursos rápidos que 
proporcionam um retorno 
financeiro imediato aos par-
ticipantes, visando contribuir 
com a renda das famílias 
suzanenses. Nesta semana, o 
órgão abriu inscrições para as 
aulas de “Reutilização de caixa 
de papel com tampa e visor, e 
acabamento de decoupagem 
com guardanapo”, ministrada 
pela instrutora Olga Ashiuchi. 
O curso está previsto para 

Saspe oferece vagas em 

cursos profissionalizantes

Gratuitos

dia 12 de julho, das 13h30 
às 16h30.

De acordo com a instrutora 
responsável, a atividade foi 
planejada para que os alunos 
tenham um baixo custo de 
investimento inicial e possam 
aproveitar os materiais arre-
cadados durante o cotidiano. 

“A vantagem de trabalhar com 
os recicláveis é que eles estão 
disponíveis no nosso dia-a-dia, 
ou seja, o valor está agregado 
em itens que já é de consu-
mo usual. Portanto, vamos 
ensinar os alunos a fazer um 
manejo criativo deste papel 
que possa ser revertido em 
vendas”, explicou.

Na próxima semana, os 
munícipes interessados em 
aprender sobre cronograma 
capilar, tratamento e práticas 
recomendadas para manter os 
cabelos lisos alinhados poderão 
se inscrever no curso ofertado 
pelo professor voluntário 
Miquéias Gomes da Silva. 
O conteúdo será ofertado 
presencialmente no dia 25 
de julho, das 14 às 16 horas, 
na sede do Saspe.

Itaquá- A Prefeitura inau-
gurou a nova sede da Casa de 
Conselhos na Vila Virgínia. 
O local agora conta com 
recepção, sala de reunião 
dos conselhos e espaço para 
a assembleia das comissões 
e do secretariado executivo. 
Até então, o órgão ficava 
em uma sala dentro do 
CadÚnico, no centro.

Criada em 2002, a Casa 
dos Conselhos está ligada 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
com o intuito de atender 
os conselhos municipais, 
formados por representantes 
da prefeitura e da sociedade 
civil para a definição de 
planos de ação. 

 “Supervisionar políticas 
públicas e cobrar por me-
lhorias é muito importante 
e é para isso que esse órgão 
existe. Queremos construir 
uma gestão com participação, 
seriedade e transparência”, 
ressaltou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Itaquaquecetuba 
inaugura nova 
sede da Casa 
dos Conselhos

Vila Virgínia

Alto Tietê tem mais de 1,3 mil 
oportunidades de trabalho

Em oito cidades da região são 1.361  vagas, 118 são para pessoas com deficiência; vagas foram pesquisadas na última sexta

EMPREGO 

No Alto Tietê, os municípios 
de Mogi das Cruzes, Itaquaque-
cetuba, Suzano, Santa Isabel, 
Guararema, Arujá, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá, por meio de 
seus programas de encaminha-
mento ao emprego, têm 1.361 
vagas de trabalho disponíveis. 
Para pessoas com deficiência 
(PCDs), são 118 oportunidades. 
As vagas foram pesquisadas 
na última sexta-feira (01) e 
podem sofrer alterações.

O Programa Mogi Conecta 
Empregos tem 529 vagas de 
emprego. Os cargos com maior 
número de oportunidades são 
costureira, com 200 vagas; 
operador de telemarketing 
ativo, com 100; agente local 
de inovação, com 12, e aju-
dante geral, com 10. Algumas 
dessas vagas são exclusivas 
para PCDs, sendo 32 no total, 
como auxiliar de limpeza (6 
vagas), atendente de prevenção 
e perdas (5), operador de caixa 
(5), repositor (5) e empaco-
tador (5). Mais informações 

Mogi Conecta Empregos tem 529 vagas disponíveis

pelos telefones 4699-1900, 
4699-2784, 4798-6315 e 
97422-4273.

O Itaquá Mais Emprego 
tem 475 vagas disponíveis. O 
site para consultar as oportu-
nidades ou se candidatar é o 
itaquamaisemprego.seate.com.
br/vagas. Há vagas para opera-
dor de telemarketing ativo de 
vendas (100 vagas), costureiro 
(a) retista (50), revisor (14), 
costureira (o) (20) e motorista 
de caminhão (20). Também há 
vagas para PCDs, com opor-
tunidades para operador de 
telemarketing ativo de vendas 
(50) e ajudante de produção 
(13). Mais informações pelo 
e-mail: itaquamaisemprego@
itaquaquecetuba.sp.gov.br.

O Suzano Mais Emprego 
conta com 137 vagas, com 
destaque para motorista (17), 
costureira (10), operador de 
empilhadeira (8), vendedor 
(5), vendedor projetista (2), 
técnico de enfermagem (3) 
e ajudante de serralheria (3).

Os interessados devem se 
dirigir às unidades do Centro 

Unificado de Serviços (Centrus) 
no centro (avenida Paulo Por-
tela, 210) ou na região norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301, Jardim Dona Benta). 
O contato para dúvidas ou 
mais informações é feito pelos 
telefones 4745-2264 (Centrus 
central) e 4934-5490 (Centrus 
região norte) ou pelo e-mail 
suzano.vagas@gmail.com.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de Santa 
Isabel tem 85 vagas disponíveis, 
entre elas: costureira em geral 
(20), alimentador de linha de 
produção (10), auxiliar de 
limpeza (4), torneiro CNC (4) 
e costureira de máquina reta 
(3). O atendimento ao público 
no Banco de Emprego da 
prefeitura é feito pelo telefone 

4656-2662.
A Prefeitura de Guararema, 

por meio do programa de en-
caminhamento da Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, conta com 78 
oportunidades de emprego. 
Entre as vagas disponíveis, 
estão engenheiro, auxiliar de 
produção, estoquista, auxiliar 
de serviços gerais, auxiliar de 
escritório, dentista e atendente 
balconista. Os interessados 
podem obter mais informações, 
clicando aqui.

O Arujá Emprega e o PAT 
disponibilizam 47 vagas de 
emprego, sendo 20 destinadas 
a PCDs. Entre as oportunidades, 
estão auxiliar de almoxarifado 
(6), promotor de vendas (4) e 
serralheiro (2). Para PCD, há va-
gas de auxiliar administrativo 
(5), assistente administrativo 
(5) e auxiliar de logística (10).

Os interessados devem entrar 
em contato por meio da plata-
forma digital Arujá Emprega, 
ou no PAT da cidade. Mais 
informações pelo site http://
servicosonline.prefeituradearuja.

sp.gov.br/servicosonline/aru-
jaemprega/ ou pelo telefone 
4653-4057.

Ferraz tem 6 vagas, como 
programador operador de 
CNC, operador preparador de 
CNC, ajudante geral, mecânico 
de manutenção, operador 
de televendas e costureira 
(o). Os interessados podem 
obter mais informações pelo 
e-mail empregoagora@fer-
razdevasconcelos.sp.gov.br, 
ou comparecer ao Balcão do 
Emprego, localizado na rua 
Pedro Foschini, 200, Vila 
Romanópolis.

A Secretaria de Indústria e 
Comércio de Poá, por meio do 
PAT, tem 4 vagas. As oportuni-
dades são para copeiro, garçom, 
cozinheiro e encarregado de 
restaurante. Os interessados 
devem comparecer ao PAT, 
localizado no Núcleo de Aten-
dimento à População (NAP), 
na rua Vinte e Seis de Março, 
72, centro. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 16 horas. Mais informações: 
4639-7854 ou 4639-3146.

Ingrid Leone
Reprodução/Internet 



cidades Quarta-feira, 6 de julho de 20224 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Odontologia avalia mais de 
2,4 mil alunos em um mês

Suzano- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde, atendeu ao longo 
do mês de junho 2.453 alu-
nos da rede municipal de 
ensino para promover ações 
de orientação de higienização 
bucal. A iniciativa deve seguir 
até o dia 15 de julho. Todas 
as 74 escolas municipais vão 

Balanço 

receber os profissionais de 
odontologia.

No decorrer da ação, foram 
realizados exames clínicos para 
todos os alunos que tiveram 
autorização dos pais para par-
ticipar do procedimento. Com 
isso, ao identificar a necessidade 
de um atendimento contínuo 
ou alguma anormalidade, as 

equipes técnicas realizam um 
pedido de encaminhamento 
das crianças à Unidade Básica 
de Saúde (UBS) mais próxima 
de sua residência, com o ob-
jetivo de dar prosseguimento 
ao tratamento.

De acordo com a coorde-
nadora de Odontologia de 
Suzano, Edimara Chiasso, o 
agendamento será feito de 
acordo com a necessidade do 
tratamento. “Após finalizar os 
exames clínicos, estes alunos 
serão tratados nas respectivas 
unidades básicas de saúde, estes 
agendamentos estão sendo 
realizados de acordo com a 
necessidade de tratamento 
de cada um”, detalhou.

A coordenadora ainda falou da 
importância do projeto. “Ação 
de prevenção odontológica 
dentro do estabelecimento de 
educação nos permite alcançar 
a atenção das crianças de di-
ferentes idades e, de maneira 
lúdica, conseguimos passar a 
importância do profissional de 
saúde. Inclusive, isso se torna 
mais eficiente”, detalhou.

Santa Casa afirma que Pronto-
Socorro enfrenta dificuldades

Entidade apontou problemas como superlotação e dificuldades com encaminhamentos pelo sistema Cross 

SAÚDE

Mogi - A Santa Casa de 
Misericórdia participou, 
na manhã de ontem, da 
audiência convocada pela 
Comissão Permanente de 
Saúde, Zoonoses e Bem-Estar 
Animal da Câmara Municipal 
para tratar do atendimento 
no Pronto-Socorro (PS) do 
hospital. A direção explicou 
a situação da unidade médica 
e os motivos para encerrar o 
convênio junto à Prefeitura 
no final de agosto, devido à 
superlotação do setor.

O encontro foi presidi-
do pelos vereadores Otto 
Rezende (PSD), presidente 
da Comissão Permanente de 
Saúde, e Francimário Vieira 
(PL), o Farofa, integrante da 
comissão. Participaram da 
mesa o provedor da Santa 
Casa de Misericórdia, José 
Carlos Petreca, e o primeiro 
tesoureiro, Flávio Ferreira 
Matos. 

Ferreira Matos apresen-
tou o histórico da entidade 

Ferreira Matos destacou número de atendimentos 

filantrópica, que completa hoje 
149 anos de funcionamento, 
e detalhou os atendimentos 
no primeiro semestre. Se-
gundo o dirigente da Santa 
Casa, foram feitos mais de 
39.551 atendimentos, sendo 
em sua maioria classificados 
como pouco ou não-urgentes. 
De acordo com a direção 
da Santa Casa, o contrato 
firmado com o município 
para o PS prevê 16 leitos, 
e a taxa real de utilização, 
que supera os 250% de sua 
capacidade técnica, chega a 
contar com 38 leitos ocupados.

A Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross), do governo do Es-
tado, também foi apontada 
como um dos fatores para a 
superlotação do PS da Santa 
Casa. “Dos mais de 1,3 mil 
pedidos que fizemos neste 
primeiro semestre, apenas 254 
foram aceitos, sendo pouco 
menos de 20%”, explicou a 
direção da entidade. 

Os representantes da Santa 
Casa reforçaram ainda a 

necessidade da articulação 
de lideranças políticas locais, 
na Assembleia Legislativa e na 
Câmara dos Deputados, além 
de diálogo com o governo do 
Estado, para a reabertura do 
PS do Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, além 
da reestruturação da rede 
de Saúde no Estado para a 
criação de mais leitos para 

especialidades médicas, tor-
nando mais rápido o processo 
de transferência via Cross e 
reduzindo a estadia no PS 
e nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs).

O provedor da Santa 
Casa reforçou que a dire-
ção da entidade está aberta 
à negociação. “Não estamos 
renunciando pelo prazer 

de renunciar. Temos que 
ter atenção para não piorar 
nosso equilíbrio financeiro. 

Se houver necessidade de 
novos encontros, estaremos 
presentes”, destacou. 

André Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Saúde de Mogi vai abrir 
novos agendamentos

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde abre amanhã, 
às 9 horas, novas vagas para 
agendamento online da vaci-
nação contra a Covid-19 para 
a próxima semana (de 11 a 
15 de julho). Os interessados 
devem acessar o site: www.
cliquevacina.com.br.

Para idosos com 60 anos 
ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª 
dose), gestantes e puérperas 
(1ª, 2ª ou 3ª dose), a vacina 
contra a Covid-19 continua 
sendo aplicada sem neces-
sidade de agendamento. Os 
interessado devem procurar 
uma unidade de saúde de 
segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas.

Com o encerramento da 
vacinação nos drives do 
Pró-Hiper, a aplicação de 
doses contra a gripe estão 
disponíveis exclusivamente 
nos postos de saúde e uni-
dades do Estratégia Saúde 
da Família (ESF). A vacina 
contra a gripe está liberada 
para qualquer pessoa inte-
ressada (a partir de 6 meses 

Vacinação contra Covid-19

de idade) e ocorre sem ne-
cessidade de agendamento.

Quem tiver alguma dú-
vida sobre a vacinação ou 
dificuldade para efetuar o 
agendamento pode entrar 
em contato com o SIS pelo 
telefone 160.

Região 
O levantamento do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, nas 

últimas 24 horas, três óbitos 
por Covid-19 na região. Um 
homem de 85 anos morreu 
em Arujá e duas mulheres 
em Santa Isabel, com 87 e 
45 anos respectivamente. 

As atualizações das Vi-
gilâncias Epidemiológicas, 
acompanhadas pelo consórcio, 
foram feitas ontem. Desde 
o início da pandemia de 
Covid-19 já são 204.250 
casos confirmados e 5.988 
óbitos no Alto Tietê. 

Vacina contra gripe está liberada nos postos

Divulgação/PMMC 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes se manifestou em 
nota na tarde de ontem 
sobre as declarações da 
Santa Casa referente à 
situação do Pronto-Socorro 
(PS) do hospital. Segundo 
a administração municipal, 
o fechamento do PS do 
Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo foi uma 
decisão do Estado, e fez 
o município aumentar o 
número de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
e Pronto-Atendimentos em 
pontos estratégicos: “Nos 
últimos anos, a Prefeitura 
não tem medido esforços 
para ampliar e diversificar 
os atendimentos na Saúde, 

Prefeitura busca 
alternativas para PS

avançando em áreas para 
além da Atenção Básica, 
como novos leitos de 
internação no Hospital 
Municipal, porém todos 
habitualmente cheios”.

A abertura de novos 
leitos, segundo a Prefei-
tura, é uma reivindicação 
antiga junto ao  Estado 
e alternativas estão sen-
do buscadas para que a 
população não perca a 
assistência do PS. Uma 
nova reunião na Câmara 
Municipal pode ocorrer 
ainda em julho, de acordo 
com a municipalidade, 
mas estão no aguardo 
de uma confirmação do 
Legislativo. (A.D.)
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Cultura abre chamamento 
para captação de recursos

Mogi- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, vai 
lançar em setembro o pro-
jeto dos 462 anos da cidade. 
Para isso, torna público o 
chamamento de captação de 
recursos para a realização da 
festividade, possibilitando 
os patrocínios de empresas 
públicas ou privadas, para 
apoiarem projetos que visam 
à promoção artística, cultural 
e turística do município.

As empresas patrocinadoras 
poderão contar com a exploração 
publicitária de sua logomarca 
conjuntamente ao livre uso da 
praça de alimentação, dentre 
outras concessões previstas no 
edital. Entre as obrigações dos 
apoiadores estão a divulgação 
e publicidade do evento, as-
sim como a implantação da 
infraestrutura necessária para 
a realização das festividades.

As propostas e os docu-
mentos da habilitação deverão 
ser enviados por e-mail para 
culturamogi@mogidascruzes.
sp.gov.br até as 23h59 do dia 

Aniversário de Mogi das Cruzes

18 de julho. O processo de 
seleção e análise será realizado 
pela Comissão Organizado-
ra do Redescubra Mogi. A 
formalização do Contrato 
de Patrocínio será feita com 
quantos interessados atende-
rem aos critérios presentes 
no edital, disponível no site 
a Prefeitura www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br

O evento de aniversário 
de Mogi das Cruzes tem pre-
visão para ser realizado no 

Pró-Hiper, entre os dias 1 e 
4 de setembro, com progra-
mação gratuita ao público. A 
festividade pretende trazer um 
artista ou conjunto de renome 
nacional, mas também serão 
valorizadas as apresentações 
artísticas e grupos musicais 
regionais. O Pró-Hiper fica 
na avenida Carlos Ferreira 
Lopes, n° 540, no Mogilar.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-6900.

Empresas patrocinadoras poderão contar com publicidade

Divulgação

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem

Avenida das Orquídeas passa 
a ter o nome de Fumio Horii

Na sessão de ontem, vereadores aprovaram a alteração no nome da via em homenagem ao empresário 

LEGISLATIVO 

Mogi - A Câmara Municipal, 
na sessão de ontem, aprovou 
o Projeto de Lei 84/2022, 
que muda para Avenida 
Comendador Fumio Horii a 
atual Avenida das Orquídeas, 
que liga Mogi das Cruzes e 
Suzano. A iniciativa foi do 
vereador Zé Luiz (PSDB). A 
avenida tem início no Via-
duto Prof. Argeu Batalha e 
término no Rio Jundiaí, no 
bairro Vila Socorro Velho.

O autor do projeto destacou 
seu respeito pelo concurso 
realizado entre os estudantes, 
que resultou na escolha do 
nome original da via. Entre-
tanto, segundo o vereador, 
o contexto mudou e, com o 
falecimento do senhor Fumio 
Horii e a comemoração do 
centenário da imigração ja-
ponesa, tornou-se oportuno 
formalizar através de lei a 
nomeação da avenida que 
só existe graças ao empe-
nho dedicado em vida pelo 
empresário. 

O projeto recebeu voto 
contrário da vereadora Inês 

Discussão do projeto na Câmara ontem mobilizou homenagens e referências 

Paz (PSOL). “Acho válido e 
concordo plenamente com 
a homenagem ao senhor 
Fumio Horii, mas tem uma 
história vinculada ao nome 
da avenida que foi escolhido 
democraticamente e à época 
provocou uma intensa mobi-
lização entre os estudantes da 
rede pública de ensino. Acho 
importante que permaneça o 
nome avenida das Orquídeas 
e que a homenagem devida 
ao senhor Fumio Horii seja 
feita em outro patrimônio, rua 
ou até na nomenclatura do 
bairro”, declarou a pessolista.

A discussão do projeto 
mobilizou homenagens e 
referências por dos vereadores 
Clodoaldo de Moraes (PL), 
Policial Maurino (PODE), Pedro 
Komura (PSDB), Francimário 
Vieira, o Farofa (PL), Edson 
Santos (PSD), Maurinho 
do Despachante (PSDB), 
às diversas contribuições 
deixadas pelo empresário 
Fumio Horii para o desen-
volvimento socioeconômico 
da cidade. Edu Ota (PODE), 

em nome dos alunos da rede 
municipal de ensino que 
participaram do concurso, 
solicitou à família Horii a 
doação de um terreno para 
a construção de uma pista 
de atletismo; Otto Rezende 
(PSD), a doação de outro 
terreno para a construção de 
uma pista de kart, e Mauro 
Yokoyama (PL), que entre os 

empreendimentos imobiliários 
que estão sendo construídos 
no entorno da avenida, seja 
feito um orquidário.

Para o presidente da Casa de 
Leis, Marcos Furlan (PODE), 
a iniciativa representou uma 
justa, merecida e necessária 

homenagem da família e 
da cidade ao comendador. 

“Sabemos o quanto aquela 
região tem se desenvolvido e 
o concurso que houve agora 
será lembrado através do 
bairro Vila das Orquídeas. 
Não é desrespeito nenhum e 

será devidamente honrado”, 
afirmou Furlan.

Fumio Horii nasceu em 
Hiroshima, no Japão, em 
1933. Migrou com a família 
para o Brasil, e em 1952, 
mudou-se com a família 
para Mogi. Casou-se em 
1957 com Fussako Morikawa 
Horii, com quem teve cinco 
filhos. Atuou nos segmentos 
da agricultura, mineração e 
hotelaria. 

Projetos
Os parlamentares também 

aprovaram a alteração do 
nome da  Rua Vinte e Três 
para Rua Itamar Vicente de 
Paula, em César de Souza. 
Também foram aprovados 
votos de aplausos e con-
gratulações para a artista 
Ana Maria Barbosa pelos 50 
anos de carreira em arte de 
porcelana e tela, e à Primeira 
Igreja Batista de Mogi pelos 
seus 111 anos.

Diego Barbieri/CMMC
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AVISO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.371/2021
OBJETO: GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA: TOYAMA, NOVO HORIZONTE, QUATINGA, NOVA UNIÃO E NOVA 
JUNDIAPEBA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TÉCNICO DE FÁRMACIA E 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TRADICIONAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Especial de Seleção, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos 
apresentados em cada envelope e considerando os pareceres exarados pelos órgãos 
competentes, referente aos Envelopes 1 – DOCUMENTAÇÃO, decidiu pela INABILITAÇÃO 
das entidades CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA DR.JOÃO AMORIM – CEJAM por não 
atender o edital nos itens 5.3 e 5.4, FUNDAÇÃO DO ABC, por não atender o edital nos itens 
5.1 e 5.3 E IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO por não 
atender o edital no item 5.4,  HABILITAÇÃO da entidade BENEFICIÊNCIA HOSPITALAR DE 
CESÁRIO LANGE, por atender as exigências editalicías; Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação deste Aviso, para interposição de recursos nos termos do artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. A abertura do envelope 2 – Plano de 
Trabalho, será na Avenida Narciso Yague Guimarães, nº 277, 1º andar do edifício-sede da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Secretaria Municipal de Gestão, na sala de licitações, às 
09:00 horas do dia 14 de julho 2022. 

Mogi das Cruzes, 05 de julho de 2022.
João Gabriel Vieira - Presidente da Comissão Especial de Seleção__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 003/22 - PROCESSO Nº 42.124/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MELHORIA E IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES 
DE ÔNIBUS – INTERLIGAÇÃO DO TERMINAL CENTRAL E TERMINAL ESTUDANTES (VILA 
INDUSTRIAL- RUA ENGENHEIRO GUALBERTO, RUA BORGES VIEIRA E CASAREJOS, 
RUA CABO DIOGO OLIVER / CENTRO – RUA BARÃO DE JACEGUAI, RUA DOM CÂNDIDO 
DE ALVARENGA, RUA OLEGÁRIO PAIVA COM AVENIDA NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 
RUA PROFº ALVARO PAVAN, RUA CEL SOUZA FRANCO, RUA DOUTOR CORRÊA, RUA 
JOSÉ BONIFÁCIO, AV. VOLUNTÁRIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO).
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 09 de agosto de 2022. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 070/2022 - PROCESSO Nº 4.375/2022 e ap.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO E BOMBA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 20 
de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 15.960/2021 E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura 
Urbana, comunica aos interessados que, face o lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 24 
de março de 2022, ficam DESCLASSIFICADOS os lotes 22, 32 e 45 da empresa NACIONAL 
SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, o que altera o valor total da licitação 
de R$ 93.434,49 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove 
centavos), para R$ 76.416,83 (setenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e 
três centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 29 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 46/2022 - PROCESSO Nº 4.923/2022 e AP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES 
DE AROS E CÂMARAS DE AR
EMPRESA VENCEDORA: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA – LUKAUTO COMERCIO 
DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP – VICENZO PNEUS E COMMERCE LTDA – 
DEALER DISTRIBUIDORA – ZEUS COMERCIAL EIRELLI – ROGAMA DISTRIBUIDORA E 
SERVIÇOS EIRELI – ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 4.747.024,74 (quatro milhões setecentos quarenta sete mil e vinte 
quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Mogi das Cruzes, em 30 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Nº 037/2022 - PROCESSO Nº 200.565/2022
OBJETO: Aquisição de laje, cone e anel de concreto

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1 e 2: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRU-
ÇÃO LTDA no valor global de R$ 162.250,00. Lote 3: MAVI - COMERCIAL E SER-
VIÇOS LTDA. no valor global de R$ 96.250,00. Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 

2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto.

HOMOLOGAÇÃO
 Pregão Nº 036/2022 - PROCESSO Nº 200.283/2022

OBJETO: Registro de preços para aquisição de colar tomada, luva registro, lâmina 
e cotovelo

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: C.Z.ALEXANDRE COMERCIO 
MATERIAIS HIDRAULICOS no valor global de R$ 257.295,00; Lotes 8, 9, 11 e 13: 
FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP no valor global de R$ 48.588,20; 
Lotes 10 e 14: Docol Metais Sanitários LTDA no valor global de R$ 96.000,00; Lote 
12: Italy Válvulas e Metais Eireli no valor global de R$ 150.280,00. Mogi das Cruzes, 

em 05 de julho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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 7.814, DE 27 DE JUNHO DE 2022 - Acrescenta o § 7º ao artigo 1º da Lei nº 
3.697, de 17 de abril de 1991, que concede isenção do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, aos imóveis utilizados para exploração agrícola ou 
pecuária, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 27 de junho 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 inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição 
do(s) seguinte(s) ato(s) administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 20.900, de 2 de maio 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$  52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), e dá 
outras providências.
Nº 20.901, de 2 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.902, de 2 de maio de 2022 - Fica autorizado, para continuidade do serviço 
de exploração do transporte de passageiros – táxi, Alvará - 088-TX, com ponto de 
estacionamento localizado à Praça Dona Firmina Santana, Centro, nesta cidade, a 
transferência para o Sr. Jamir dos Santos, da permissão outorgada anteriormente ao Sr. 
Alexandre dos Santos, e dá outras providências.
Nº 20.903, de 2 de maio de 2022 - Revoga, a permissão para exploração do Serviço de 
Transporte Individual de Passageiros  Táxi, concedida ao Sr. Osvaldo Martinelli, através 
do Processo Administrativo nº 11.334, de 13 de agosto de 197, e dá outras providências.
Nº 20.904, de 3 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 432.000,00 (quateocentos e trinta e dois mil reais), e dá 
outras providências.
Nº 20.905, de 3 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.906, de 3 de maio de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e 
gratuito, das dependências da Escola Municipal Profª. Noemia Real Fidalgo, à Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.907, de 4 de maio de 2022 - Dispõe sobre nomeação de representante do órgão 
que especifica, para integrar o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia - CMIT, e 
dá outras providências.
Nº 20.908, de 4 de maio de 2022 - Autoriza a Companhia de Gás de São Paulo - 
COMGÁS, a título excepcional e provisório, proceder às obras e serviços necessários 
para implantação de rede de distribuição de gás natural, nas vias públicas que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 20.909, de 4 de maio de 2022 - 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$ 228.870,91 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta reais e 
noventa e um centavos), e dá outras providências.
Nº 20.910, de 5 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.911, de 6 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 591.710,00 quinhentos e noventa e um mil e setecentos reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.912, de 6 de maio de 2022 - 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$ 273.267,02 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e sete 
reais e dois centavos), e dá outras providências.
Nº 20.913, de 6 de maio de 2022 - Qualifica como Organização Social - OS e declara 
como entidade de interesse social e utilidade pública, no âmbito do Município de Mogi 
das Cruzes, o Instituto Alpha de Medicina para Saúde, associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF  sob nº 14.512.229/0001-10, e dá outras 
providências.
Nº 20.914, de 6 de maio de 2022 - Dispõe sobre a avocação da atribuição de resolução 
do Processo nº 10.702/2022 ao Chefe do Poder Executivo e a redistribuição para a 
Secretaria de Governo, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.915, de 6 de maio de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 20.916, de 9 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 962.720,22 (novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte 
e dois centavos), e dá outras providências.
Nº 20.917, de 9 de maio de 2022 - Dispõe sobre encerramento das atividades do CEIC 
Santa Clara III, e dá outras providências.
Nº 20.918, de 10 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 6.460,32 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e 
dois centavos), e dá outras providências.
Nº 20.919, de 10 de maio de 2022 - Dispõe sobre os critérios e parâmetros para 
licenciamento e autorização ambientais, critérios, parâmetros e áreas prioritárias para a 
compensação ambiental nos limites do município de Mogi das Cruzes, em área urbana, 
e dá outras providências.
Nº 20.920, de 10 de maio de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras 
providências.

Nº 20.921, de 10 de maio de 2022 - Fica revogado o Decreto nº 9.750, de 21 de julho de 
2009, que outorgou à Sra. Amanda Barbosa Fujii Evangelista, a título precário e oneroso, 
conforme Alvará nº 0067-TX, a permissão para exploração do serviço de transporte 
individual de passageiros - táxi no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras 
providências.
Nº 20.922, de 11 de maio de 2022 - Aprova o Regimento Interno do Conselho de Gestão 
do Programa – CGP, e dá outras providências.
Nº 20.923, de 11 de maio 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$ 1.570.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta mil reais), 
e dá outras providências.
Nº 20.924, de 11 de maio de 2022 - Dispõe sobre a fixação de preços públicos para o 
uso de box, lojas e módulos no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”, e dá 
outras providências.
Nº 20.925, de 12 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.926, de 12 de maio de 2022 - Dispõe sobre alteração da composição de membros 
para integrar o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, Gestão 
2020/2022, no seguimento Poder Público, e dá outras providências.
Nº 20.927, de 12 de maio de 2022 - Institui a Comissão Municipal para o Enfrentamento 
e Ações no Combate a Sífilis, e dá outras providências.
Nº 20.928, de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre nomeação de representantes do 
Poder Público e da Sociedade Civil para integrarem o Conselho Municipal de Turismo – 
COMTUR, Gestão 2022/2024, e dá outras providências.
Nº 20.929, de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre alteração da composição de membros 
para integrar a Comissão de Avaliação do Tratamento Fora do Domicílio, e dá outras 
providências.
Nº 20.930, de 16 de maio de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 20.931, de 16 de maio de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso a empresa A B 
Arias Eventos Culturais, a título precário, de área de terreno municipal, para a finalidade 
que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.932, de 16 de maio de 2022 - Institui o Programa Mogi Sem Papel, no âmbito 
da Administração Pública do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.933, de 16 de maio de 2022 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário 
e gratuito, do prédio da zeladoria do CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas, à Sra. Linalva 
Jesus Santos, e dá outras providências.
Nº 20.934, de 16 de maio de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, 
do Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- 
CEMFORPE”, à ”, à Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes, e dá outras 
providências.
Nº 20.935, de 16 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistencia Social, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 92.054,55 (noventa e dois mil, cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos) e dá outras providências.
Nº 20.936, de 16 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.937, de 16 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 202.420,26 (duzentos e dois mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis 
centavos), e dá outras providencias.
Nº 20.938, de 16 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura e Turismo, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 304.722,52 (trezentos e quatro mil, setecentos e vinte e dois 
reais e cinquenta e dois centavos), e dá outras providências.
Nº 20.939, de 16 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 464.256,80 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e 
seis reais e oitenta centavos), e dá outras providências.
Nº 20.940, de 18 de maio de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título oneroso, 
do Auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica “Professor Boris Grinberg- 
CEMFORPE”, à ”, à Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes, e dá outras 
providencias, e dá outras providências.
Nº 20.941, de 18 de maio de 2022   - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Esportes e Lazer, crédito adicional suplementar, 
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.942, de 18 de maio de 2022  - Dispõe sobre autorização ao Município para 
proceder ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, ao 
Instituto Social O Caminho da Vida - Instituto SOVIDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
04.963.975/0001-76relativas ao exercício de 2022, e dá outras providências.
Nº 20.943, de 19 de maio de 2022 - Revoga, em todos os seus termos, o Decreto nº 
20.911, de 6 de maio de 2022, que abriu ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Agricultura, crédito adicional suplementar, no valor de 
R$ 591.710,00 (quinhentos e noventa e um mil e setecentos e dez reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.944, de 19 de maio de 2022 -  Revoga o Termo de Cooperação nº 51, de 15 de 
maio de 2012, Termo 3, de 19 de abril de 2016 e Termo 15, de 5 de novembro de 2021, 
e dá outras providências.
Nº 20.945, de 19 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes - 
IPREM, crédito adicional suplementar no valor de R$ 367.132,00 (trezentos e sessenta e 
sete mil e cento e trinta e dois reais), e dá outras providências.

 Nº 20.946, de 20 de maio de 2022 - Institui Comissões necessárias à realização do 30º 
Festival Agrícola de Mogi das Cruzes - “Furusato Matsuri”, e dá outras providências.
 Nº 20.947, de 20 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.948, de 23 de maio de 2022 - Altera o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 
20.905, de 3 de maio de 2022, e dá outras providências.
Nº 20.949, de 23 de maio de 2022 - Altera o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 
20.910, de 5 de maio de 2022, e dá outras providências.
Nº 20.950, de 23 de maio de 2022 - Dispõe sobre a alteração dos representantes da 
Comissão Técnica de Acompanhamento – CTA, nos segmentos que especifica, e dá 
outras providências.
Nº 20.951, de 24 de maio de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 20.952, de 25 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município 
de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Esporte e Lazer, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 687.213,24 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e treze 
reais e vinte e quatro centavos), e dá outras providências.
Nº 20.953, de 25 de maio de 2022  - Enquadra o empreendimento denominado CDHU 
- MOGI DAS CRUZES “R” ROUXINOL, como de Interesse Social, flexibiliza algumas 
exigências municipais relacionadas ao projeto de edificação das unidades habitacionais 
e dá outras providências.
Nº 20.954, de 25 de maio de 2022  - Altera o item 6 do Anexo ao Decreto nº 20.613, de 
29 de dezembro de 2021, que aprovou os preços de serviços prestados por Unidades da 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.955, de 25 de maio de 2022  - Institui a Agenda Ambiental na Administração 
Pública - A3P e estabelece suas diretrizes, e dá outras providências.
Nº 20.956, de 25 de maio de 2022  - Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão 
de obras, do Loteamento Residencial Real Park Mogi II, e da outras providências.
Nº 20.957, de 26 de maio de 2022  - 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$ 15.044.491,95 (quinze milhões, quarenta 
e quarenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), e dá 
outras provdências.
Nº 20.958, de 26 de maio de 2022 -  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$ 5.732.674,45 (cinco milhões, setecentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e dá 
outras providências.
Nº 20.959, de 26 de maio de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 20.960, de 26 de maio de 2022 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário 
e gratuito, a Associação Namie de Judô, de utilização de espaços públicos, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.961, de 26 de maio de 2022 - 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 20.962, de 26 de maio de 2022 - Dispõe sobre concessão de cofinanciamento na 
esfera municipal, através de celebração de “Termo de Colaboração”, à Organização da 
Sociedade Civil “Centro Educacional Jabuti”, que especifica, no exercício de 2022, e dá 
outras providências.
Nº 20.963, de 27 de maio de 2022 - Fica aprovado, para que produza os seus efeitos 
legais, o Regimento Interno do Observatório de Segurança Viária do Município de Mogi 
das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.964, de 27 de maio de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrar 
o Grupo de Trabalho do Regimento Interno do Observatório de Segurança Viária do 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.965, de 30 de maio de 2022 - Revoga a permissão para exploração do serviço de 
transporte coletivo de escolares, no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, outorgada 
ao Sr. Donizete Francisco Leite, a que se refere o item “I”, do artigo 1º, do Decreto nº 
16.358, de 25 de janeiro de 2017, e dá outas providências.
Nº 20.966, de 30 de maio de 2022 - Fica autorizada, a transferência para a continuidade 
do serviço de Transporte Coletivo de Escolares, nesta cidade, ao Sr. José Carlos Cauê 
de Brito Melo, da permissão outorgada anteriormente a Edna  Aparecida Gertrudes de 
Araújo, e dá outras providências.
Nº 20.967, de 31 de maio de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 881.000,00 (oitocentos e oitenta e um mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.968, de 31 de maio de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal 
do bem móvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.969, de 31 de maio de 2022 - Dispõe sobre incorporação ao patrimônio municipal 
do bem móvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.970, de 31 de maio de 2022 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na 
esfera Federal, através de celebração de “Termo de Colaboração”, à Organização da 
Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, para Atendimento Emergencial 
Operação Inverno - PSR, e dá outras providências.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Carreta da Mamografia chega em Suzano na semana que vem

Suzano - A Carreta da Mamografia - Mulheres de Peito, uma parceria entre a 

Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo, estará novamente ao 

município. Desta vez, as ações acontecerão entre os dias 12 e 23 de julho. A carreta 

estará localizada no Largo da Feira, que fica na rua Benjamin Constant, 1.930, 

próximo à rua Konoi Endo, no centro da cidade.

Preço médio da gasolina tem 
queda em cidades da região

Levantamento compara os dados da ANP das semanas do dia 19 a 25 de junho e do dia 26 de junho a 2 de julho

COMBUSTÍVEL

O preço médio da gaso-
lina comum diminuiu nos 
postos de Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano e 
Poá, por outro lado, mes-
mo tendo queda no preço 
médio do etanol hidratado 
na maioria das cidades, em 
Poá, o valor aumentou. A 
queda no valor é reflexo 
da redução da alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) dos combustíveis 
aplicada pelo governo do 
Estado no último dia 27 de 
25% para 18%. Os dados 
são da Agência Nacional 

Pesquisa do Procon-SP apontou queda de R$ 0,35

do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
entre 19 a 25 de junho e a 
semana passada, do dia 26 
de junho a 2 de julho.

A cidade que demonstrou 
maior queda no valor médio 
da gasolina comum foi Itaquá 
(4,07%), indo de R$ 6,810 
para R$ 6,533. Em seguida 
estão Suzano (5,56%), Mogi 
(3,36%) e Poá (2,48%).

Em Suzano, o preço médio 
da gasolina comum foi de 
R$ 6,780 para R$ 6,403. Já 
em Mogi, foi de R$ 6,911 
para R$ 6,679, os valores 
mais caros da região. No 
município de Poá, o preço 
médio caiu de R$ 6,620 para 

R$ 6,456. O valor mais alto 
do combustível comum foi 
encontrado em Mogi, R$ 
6,990. Por outro lado, menor 
valor foi de Poá, R$ 6,360.

Em relação ao etanol hidra-
tado, a cidade que registrou 
maior queda na média de 
preço entre as semanas ana-
lisadas foi Suzano (7,59%), 
indo de R$ 4,477 para R$ 
4,137. Itaquá e Mogi tiveram 
diminuição de 2,67% e 0,61% 
respectivamente, enquanto 
Poá apontou crescimento 
(1,74%), subindo de R$ 
4,264 para R$ 4,338. O 
preço médio do álcool em 
Itaquá caiu de R$ 4,379 para 
R$ 4,262 e em Mogi de R$ 

4,568 para R$ 4,540.
Na semana passada, foi 

possível encontrar o valor mais 
caro de etanol hidratado em 
Mogi: R$ 4,790. Já o preço 
mais barato foi encontrado 
em Itaquá e Poá: R$ 3,990.

Donato Kano, proprietário 
de um posto de gasolina no 
bairro Alto do Ipiranga, em 
Mogi, espera que o movimento 
melhore com a redução no 
preço. “O volume de renda 
já era baixo e, se não houver 

reação, ficará pior. Até antes 
dessa redução, quando o preço 
estava lá em cima, embora 
percentualmente a margem 
de venda bruta estivesse 
bem ruim, em termos de 
valor até que era razoável. 
Com o preço caindo, espero 
que haja um aumento no 
movimento do posto, que 
vem diminuindo desde o 
início da pandemia”, afirmou. 

Procon
A pesquisa de preços do 

Procon-SP, após a redução 
do ICMS, verificou 1.024 
estabelecimentos, e no geral, 
o valor reduzido foi de R$ 
0,35 em postos da Grande 
São Paulo, litoral e interior 
do Estado. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*
Divulgação

Patrulha Ambiental faz um 
ano com resultados positivos

Mogi- A Patrulha Ambiental 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) completou um ano 
de atuação no início do mês 
de julho, com resultados 
positivos no trabalho para a 
preservação ambiental e dos 
recursos naturais do muni-
cípio. Durante este período, 
o grupamento atendeu 114 
ocorrências como crimes 
ambientais, perturbação do 
sossego e maus tratos de 
animais.

Em seu primeiro ano de 
operação, a Patrulha Ambiental 
realizou a apreensão de nove 
veículos, entre tratores, cami-
nhões e automóvel, além de 
diversas ferramentas utilizadas 
em crimes ambientais. O gru-
pamento também auxiliou no 
combate a focos de incêndio.

O combate à caça de animais 
silvestres e pesca ilegal também 
tiveram destaque. Nos casos 
de flagrantes, os responsáveis 
foram encaminhados à delega-
cia para lavratura do auto de 
prisão em flagrante e registro 
da ocorrência.

Preservação de recursos naturais

“A Patrulha Ambiental realiza 
um trabalho importante para 
a preservação das riquezas 
naturais de Mogi das Cruzes, 
além do monitoramento con-
tínuo das áreas de proteção 
e do apoio na segurança das 
regiões mais afastadas e a 
prevenção de ocupações ir-
regulares. O resultado deste 
primeiro ano de operações é 
altamente positivo”, destacou 
o secretário municipal de 
Segurança, Toriel Sardinha.

Ele lembrou que a Patrulha 
Ambiental realizou mais de 
35 mil quilômetros de rondas 
pelas áreas de proteção de 
Mogi das Cruzes.

A ação do grupamento 
também tem uma função 
protetiva, com o resgate e 
socorro de animais silvestres, 
além do atendimento a animais 
domésticos vítimas de maus 
tratos. Em todos os casos, 
eles foram encaminhados aos 
setores especializados.

Grupamento auxiliou no combate a focos de incêndio. 
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