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

Sistema de esgoto beneficia 
Botujuru e Cezar de Souza

Entrega foi realizada com o acionamento de uma das estações de bombeamento; investimento foi de R$ 37,3 milhões 

GUARAREMA

O sistema de esgotamento sani-
tário do bairro Botujuru, em Mogi 
das Cruzes, foi concluído pela Pre-
feitura, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Urbana e 
do Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae). A entrega foi re-
alizada ontem com o acionamento 
de uma das estações de bombea-
mento. De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urba-
na, o sistema está 99% finalizado, 
restando apenas a ligação da ener-
gia elétrica de uma das estações de 
bombeamento, o que está previsto 
para ocorrer na próxima semana. O 
investimento foi de R$ 37,3 milhões. 
Cidades, página 4
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Estão abertas as inscrições para 
o Programa Criança Feliz, realizado 
pela Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Habitação, em par-
ceria com o Ministério da Cidada-
nia. O objetivo é o fortalecimento 
de vínculos entre crianças, pais e 
cuidadores, e o acompanhamento 
de gestantes. Cidades, página 5

Criança Feliz

PROGRAMA 

INICIA

CADASTRO

NA CAPITAL

Revelando SP 
tem atrações 
da região. p4

Autoridades participam da entrega oficial de sistema de esgotamento sanitário do Botujuru

Pedro Chavedar/PMMC

 Festival de Inverno conta com várias 
atrações no fim de semana. Cidades, página 3

Corinthians Itaquá 

Terceiro Terrão seleciona mais 
seis garotos para avaliação 

Projeto selecionou mais seis garotos para realizarem 
a seletiva na sede do clube em SP. Cidades, página 3
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Região

Preço do gás 
de cozinha tem 
pouca redução
Cidades, página 5
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EDITORIAL 

Discursos

A 
falta de diálogo tem sido um pro-
blema crescente na esfera pública 
e privada da nossa sociedade. A 
percepção comum é que cada vez 

mais estamos procurando, nos cercando da-
queles que apenas confirmam o que pensa-
mos, são coniventes com os nossos discur-
sos, com o risco de sempre ser ofensivo com 
quem discorda dessas opiniões, o que não é 
raro ocorrer. Assim tem sido com temas cor-
riqueiros do dia a dia e com questões mais 
importantes como as eleições, que serão rea-
lizadas em outubro para o principal cargo 
do Executivo do país, o Congresso Nacio-
nal e as Assembleias Legislativas estaduais.

Sem dúvida, cada um tem seus princí-
pios, suas crenças, seus propósitos, que não 
precisam ser compactuado por todos, mas 
o direito de dizer tudo quem vem à cabeça, 
tendo como ponto de partida a liberdade de 
expressão, termina quando as palavras, cer-
tamente mais poderosas que as armas, tão 
em pauta ultimamente, atingem o outro com 
gravidade, com consequências que interfe-
rem na própria vida em sociedade. 

Não há argumentos que sustentem, por 

exemplo, o desrespeito e preconceito contra 
este ou aquele grupo, ou mesmo baseado na 
condição social e poder aquisitivo do indi-
víduo, e indo além que se acumulem no ra-
cismo e na homofobia, por exemplo, assim 
como no idadismo, praticado por aqueles 
que diminuem o potencial da pessoa idosa. 
Ainda mais quando o preconceito ultrapas-
sa a fala e é traduzida em violência física, o 
que pode levar a morte.

Nessa toada, os argumentos vão se afas-
tando das evidências, dos dados tão precio-
sos para estabelecer qualquer política públi-
ca, e sustentar uma informação sobre o que 
quer que seja, o que é tão caro ao jornalismo, 
aquilo que praticamos no exercício diário 
da profissão, muito diferente do que vemos 
em diversos compartilhamentos nas redes 
sociais e aplicativos de mensagens, terreno 
fértil para a desinformação. 

Um problema que infelizmente deve se 
agravar no período eleitoral, com discursos 
que reforçam a polarização entre apoiado-
res do ex-presidente da República e do atual 
ocupante do Palácio do Planalto. Todo cui-
dado é pouco! Estejamos abertos ao diálogo! 

Quem pratica esportes, 
seja de maneira profissional 
ou amadora, está sujeito a le-
sões dentre as mais simples, 
como cãibras e contusões, até 
as mais complicadas, como 
rupturas de ligamentos e 
fraturas.

A cãibra é uma contra-
ção involuntária do múscu-
lo que acontece quando há 
uma atividade física intensa, 
gerando uma fadiga muscu-
lar, por isso é importante co-
meçar devagar, preparar os 
músculos com alongamentos, 
hidratação a base de muita 
água e um pré-aquecimento.

Já a contusão ocorre após 
impacto em alguma área do 
corpo. O local da contusão 
tende a ficar inchado e roxo 
e o paciente sentirá dor.

A distensão é o estiramento 
ou rompimento de um tecido 

Saúde Funcional

ARTIGO
Dr. Luiz Felipe Da Guarda

muscular, que causa dor sú-
bita. Além disso, pode haver 
inchaço, espasmos muscula-
res e capacidade limitada de 
mover o músculo.Tendinite 
nada mais é que a inflama-
ção de um ou mais tendões 
do corpo.

No esporte a tendinite 

ocorre por excesso de repe-
tição de um mesmo movi-
mento. Fratura por estresse 
normalmente ocorre devido 
a um aumento repentino do 
treino, fazendo com que o 
osso seja submetido a cargas 
muito intensas e não aguente 
a pressão, com isso ele pode 
se trincar e quebrar.

Bursite é a inflamação das 
bursas são pequenas bolsas 
que reduzem o atrito entre 
duas superfícies em movi-
mento. Essas definições são 
importantes para que os pa-
cientes ou qualquer cidadão 
saiba de fato diferenciar as 
possíveis disfunções decor-
rentes em seu corpo, facili-
tando a busca de profissio-
nais e tratamentos corretos.

Dr. Luiz Felipe da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente do Conselho Municipal para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência (CMAPD)

editor@jornaldat.com.br 
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 �Repasse do ICMS 

Ninguém está reclamando de não ter que 
pagar mais de R$ 6 pelo litro da gasolina 
nos postos, mas a espada de dois gumes 
do teto do ICMS já pode ser sentida em 
um lugar: nas planilhas das Secretarias 
de Finanças dos municípios. Uma con-
sulta ao portal da Secretaria de Estado 
da Fazenda permite comparar os valo-
res de repasses do imposto aos municí-
pios e um exemplo é em Mogi das Cru-
zes: enquanto que em junho deste ano 
o repasse chegou a R$ 20,9 milhões, a 
somatória no mesmo período no ano 
passado foi de R$ 22,3 milhões.

 � Longe dos holofotes 

Com as sessões da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes fora de pauta devi-
do ao recesso de julho, os vereadores 
seguem com o trabalho nos gabinetes. 
Um exemplo é do presidente do Legis-
lativo, Marcos Furlan (Pode), que, além 
de acompanhar o governador Rodri-
go Garcia (PSDB) na visita ao AME lo-
cal que passará a oferecer sessões de 
quimioterapia no mês que vem, visitou 
também a entrega técnica da terceira 
estação elevatória de esgoto na região 
do Botujuru.

 �Projeto do Acompanhante 

O vereador suzanense Leandro Alves de 
Faria (PL), o Leandrinho, protocolou na 
Câmara nesta semana um projeto de 
Lei que institui na cidade o direito de 
gestantes a presença de um acompa-
nhante no trabalho de parto, no nasci-
mento do bebê e no pós-parto imediato. 
A tramitação começa no mês que vem, 
com a volta dos trabalhos do Legislati-
vo, e se estende para serviços públicos 
e privados.

 �Para que não se repita

O vereador reforçou que a iniciativa tem 
como principal objetivo impedir que ocor-
ra em Suzano o abissal e doentio ato co-
metido por um anestesista de um hospi-
tal público do Rio de Janeiro que abusou 
sexualmente de uma mulher que estava 
inconsciente na sala de parto.

 � Valente em Suzano 

O Sindicato da Construção Civil recebe 
nesta sexta-feira, às 19 horas, o depu-
tado federal Ivan Valente (PSOL) para 
uma agenda com integrantes do sindi-
cato, políticos, lideranças da comunida-
de e a população.

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••

Preparar os 
músculos com 
alongamentos e 
hidratação são 
fundamentais
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Terceiro Terrão Corinthians 
seleciona mais 6 garotos

Itaquá-  A terceira fase do 
projeto Terrão Corinthians 
Itaquá, promovido pela Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
em parceria com o Sport 
Club Corinthians Paulista, 
selecionou mais seis garotos 
para realizarem a seletiva na 
sede do clube, em São Paulo.

A avaliação aconteceu no 
último sábado (15) para as 
categorias sub-11, sub-13, 
sub-15 e sub-17 no Campo 
do Paulão, Jardim Maria Elisa. 

Avaliação

Atletas de 10 a 17 anos foram 
selecionados pela equipe 
técnica do Corinthians.

São eles: Gustavo da Silva 
Corrêa, Nicollas Fábio Barbosa 
da Silva, Caio de Oliveira 
Roberto Batista, Wendrel 
Gabriel Batista Fernandes de 
Goes, Samuel Alves Ferreira 
e Lincon Isaque dos Santos 
Silva.

“Sei que a seletiva dá um 
frio na barriga porque vi-
venciei isso e a alegria de ver 

a organização e o trabalho 
bem feito da secretaria me 
deixa orgulhoso. A oportu-
nidade que o SCCP deu para 
o município é a porta de 
realização do sonho desses 
meninos para, quem sabe, 
um dia se tornarem atletas 
profissionais de futebol”, 
disse o secretário de Esporte 
e Lazer, Marcelinho Carioca.

A próxima fase dos aprovados 
é a seleção no próprio clube, 
na categoria que corresponde 
à faixa etária de cada atleta. 
Se passarem, seguirão para o 
treinamento no time de base. 
Os meninos são moradores da 
Vila São Carlos, Jardim Nova 
Itaquá, Vila Virgínia, Jardim 
Paineira, Parque Marengo e 
Vila Celeste.

“Foi mais uma seleção de 
sucesso em Itaquá. Somamos 
cada vez mais aprovados 
para a avaliação desse grande 
clube e tenho muito orgulho 
desses meninos e do trabalho 
que estamos realizando na 
cidade”, complementou o 
prefeito Eduardo Boigues (PP).Avaliação ocorreu para o sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17

Divulgação/ Prefeitura de Itaquá

Guararema- A Secreta-
ria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico de 
Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT) atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 62 
oportunidades para diferentes 
áreas profissionais.

Dentre as vagas disponíveis 
estão: analista de departamento 
pessoal; soldador/ soldador 
MIG; eletricista; dentista; 
borracheiro; jardineiro; e 
técnico em manutenção.

A relação completa pode 
ser conferida através do site - 
sat.guararema.sp.gov.br (link: 
https://sat.guararema.sp.gov.
br/home/balcao).

Há vagas para todas as 
escolaridades e tempo de 
experiência no mercado de 
trabalho. A grande maioria 
das vagas são para atuação 
em Guararema e com início 
imediato.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4693-1717.

Guararema 
conta com 62 
oportunidades

Emprego

Itaquá- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
vai promover no próximo dia 
28 uma série de atividades 
relacionadas ao Julho Amarelo, 
mês de luta contra as hepatites 
virais. A ação vai acontecer 
das 9 às 13 horas na praça 
João Álvares, região central 
da cidade.

Além de orientação sobre 
prevenção e tratamento das 
hepatites, o encontro vai contar 
com testagem rápida de sífilis, 
HIV e hepatites B e C, avaliação 
nutricional, auriculoterapia, 
orientação de planejamento 

familiar e de saúde bucal.
“Nosso objetivo é alertar 

e conscientizar a população 
sobre as hepatites virais, que 
são doenças silenciosas que 
acometem o fígado, podendo 
levar a situações graves como 
cirrose, por isso a prevenção é 
o melhor caminho”, declarou 
a secretária de Saúde, Ariana 
Julião.

Também haverá feira de 
adoção de animais, doação de 
mudas para plantio, orientação 
para coleta seletiva, preserva-
ção do meio ambiente e ações 
recreativas.

Itaquá promove atividade 

de conscientização

Hepatites virais 

Ação vai acontecer  na praça João Álvares, região central da cidade

Dayane Oliveira/ Prefeitura de Itaquá

Equipe da Saúde expõe 
projeto selecionado 

Projeto foi selecionado num grupo de mais de 3 mil experiências exitosas 
do país, para ser exposto na 17ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS” 

17º CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS

Guararema - A Prefei-
tura, por meio da equipe 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, esteve em Campo 
Grande, Mato Grosso do 
Sul, para apresentar o pro-
jeto escolhido “Criação e 
Automação de Dashboard 
de Acompanhamento da 
Pandemia de Sars-Cov-2 no 
Software Power BI”.

De autoria dos colabora-
dores Fabiano Massaharu 
Tomita, Davi Eiji Furutani de 
Oliveira, Luciane do Prado 
Silva e Paulo Alves Gomes, 
o projeto foi apresentado na 
17ª edição da Mostra “Brasil, 
aqui tem SUS” na Faculdade 
Uniderp, ao lado de apenas 
24 projetos de todo o Brasil 
no eixo da saúde digital. 

A experiência tem como 
objetivo automatizar o preen-
chimento da planilha base 
de informações da Covid-19 
e criar um dashboard (um 
painel visual que contém 
informações, métricas e 

indicadores) destas infor-
mações utilizando-se do 
software Power BI.

Com isso, foi possível 
diminuir o tempo gasto e 
os erros no preenchimen-
to da planilha base, além 
de permitir que os dados 

sejam apresentados de forma 
mais visual e em diferentes 
plataformas.

Como fruto deste processo, 
os dashboards criados passaram 
a ter a importante função de 
apoiar a gestão nas tomadas 
de decisão de maneira mais 

segura, assertiva e ágil.
“É uma grande honra para 

a Secretaria, para a Prefeitura 
e para Guararema como 
um todo”, disse a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Agradeço nossa 
equipe pelo empenho e pela 
apresentação maravilhosa no 
congresso e, principalmente, 
pela dedicação em implantar 
esse sistema que nos ajuda 
muito no combate à pande-
mia e já sendo reproduzido 
em várias áreas da nossa 
secretaria”, completou. 

O Congresso do Conasems 
se consolidou nos últimos 
anos como um dos maiores 
eventos de saúde pública 
do Brasil. Em 2022, em sua 
XXXVI edição, o Congresso 
aconteceu em Campo Grande-

-MS, entre os dias 12 e 15 
de julho. O encontro contou 
com ampla programação e 
reuniu gestores, trabalhadores 
e profissionais do SUS de 
todos os estados do país.

Objetivo é automatizar o preenchimento da planilha da Covid-19

Comunicação/PMG

Guararema - Mais um 
final de semana do Festival 
de Inverno, realizado pela 
Prefeitura de Guararema em 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial, 
o Conselho Municipal de 
Política Cultural (CMPC) 
e o Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur), que segue 
até 31 de julho.

Hoje, às 19 horas, o Parque 
de Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello recebe o 
artista Alex. E às 20 horas, é 
hora de Billie Holiday Tributo, 
com Djane Borba, na Estação 

Literária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo. Amanhã o 
parque recebe, às 9 horas, a 
saída para o City Tour; às 13 
horas a apresentação musical 
com Carla e Raul; e às 19 horas 
mais música com Murphy’s. Na 
Estação Literária, às 15 horas, 
tem Ponto MIS, com o filme 

“Em Busca da Terra do Nunca” 
(classificação livre). Destaque 
para a Feira Gastronômica, 
hoje a partir das 18 horas, e 
no sábado e domingo, a partir 
das 12 horas. Saiba mais no 
site: http://www.guararema.
sp.gov.br/.

Festival de Inverno está 

recheado de atrações

Guararema

Cidade tem mais um fim de semana de atrações

Comunicação/PMG
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Semae e Infraestrutura fazem 
entrega de sistema de esgoto

Sistema está 99% finalizado, faltando a ligação da energia elétrica de uma das estações de bombeamento

BOTUJURU

Mogi - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e do 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae), concluiu 
o sistema de esgotamento 
sanitário do Botujuru. A 
entrega oficial foi realizada 
na manhã de ontem pelo 
prefeito Caio Cunha e a vice, 
Priscila Yamagami Kähler, com 
o acionamento de uma das 
estações de bombeamento.

Para o pleno funcionamento 
do sistema, é necessário que 
os moradores construam 
as caixas de inspeção para 
posterior ligação na rede. 
Funcionários do Departa-
mento Comercial do Semae 
já iniciaram visitas às casas 
para passar as orientações.

“A conclusão desta obra é 
algo muito significativo. O 
bairro esperava por isso há 
muitos anos. É uma con-
quista que não é nossa, mas 
dos moradores”, afirmou o 
prefeito. “Estamos muito 
felizes com esta entrega, 
que trará mais qualidade 
de vida para as pessoas”, 
completou a vice.

O prefeito, a vice-prefeita, secretários e vereadores participaram da entrega

“O Semae está orientando 
a população quanto à cons-
trução das caixas de inspeção 
para fazermos as ligações 
das casas à rede. Dentro de 
duas semanas, pretendemos 
levar nossa Agência de Aten-
dimento Móvel ao Botujuru 
para reforçar as orientações. 
O esgotamento sanitário 
é importante por ser uma 
questão de saúde pública e 
meio ambiente”, destacou 
o diretor-geral adjunto da 
autarquia, Michel Reche 
Beraldo.

A data e o endereço de 
atendimento da Agência 
Móvel serão divulgados com 
antecedência.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana, responsável pela obra, 
o sistema está 99% finalizado, 
restando apenas a ligação da 
energia elétrica de uma das 
estações de bombeamento, o 
que está previsto para ocorrer 
na próxima semana. A obra 
foi realizada pela Prefeitura e 
o Semae assume a operação 
do sistema.

Os secretários de 

Infraestrutura Urbana, Ales-
sandro Silveira e Leila Alcân-
tara (adjunta), detalharam 
o  investimento de R$ 37,3 
milhões na implantação de 
56 quilômetros de redes de 
esgoto, sete estações ele-
vatórias, 4 mil metros de 
linhas de recalque (bombea-
mento) e 4,5 mil metros de 
coletores-tronco.

O sistema atende o Bo-
tujuru e parte de Cezar de 

Souza. O esgoto coletado será 
enviado para a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Leste, em Cezar de Souza.

“A obra representará um 
ganho muito grande de 
qualidade de vida para a 
população e é um grande 
marco para os moradores”, 
destacou Silveira. “Até 2020, 
60% da obra havia sido 
concluída. A partir de 2021, 
finalizamos cinco estações 

elevatórias e o restante da 
rede”, explicou Leila.

No Conjunto Jefferson, em 
Cezar de Souza, o sistema 
já estava em operação desde 
2019, quando o Semae in-
terligou a rede de esgoto, o 
que possibilitou a desativação 
da estação de tratamento do 
bairro – os efluentes passaram 
a ser enviados para a ETE 
Leste, com utilização de uma 
estrutura mais moderna.

Também participaram da 
entrega os vereadores Mar-
cos Furlan (presidente da 
Câmara), Edson Alexandre 
Pereira, o Edinho do Salão; 
Edson Santos; Johnross Lima; 
José Luiz Furtado; Juliano 
Botelho; Malu Fernandes; 
Maurino José da Silva, o 
Policial Maurino, Osvaldo 
Silva e Vitor Emori.

Caixa de inspeção
A caixa de inspeção de 

esgoto tem a função de for-
necer acesso à tubulação, 
facilitando a manutenção 
e a desobstrução do ramal 
(ligação entre a rede e o 
imóvel). Deve ser construída 
na calçada (passeio).

Para os imóveis já existen-
tes, a ligação de esgoto não 
será cobrada - exceto para 
os imóveis que vierem a ser 
construídos no bairro após 
a implantação do sistema de 
esgotamento. Após a vistoria 
final da autarquia, haverá 
inclusão da tarifa de esgoto, 
que será lançada em conta. 
Dúvidas e mais informações 
pelo telefone 115.

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi - A Operação Cata-
-Tranqueira, que já atuou 
na região de Braz Cubas na 
última edição, seguirá no 
distrito amanhã, atendendo 
os bairros Jardim Universo, a 
Vila Cecília, o Jardim Cecília 
e a Vila Ipiranga. A orien-
tação aos moradores é para 
que separem o material que 
desejam descartar e dispo-
nham nas calçadas em frente 
das residências na noite de 
hoje ou nas primeiras horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada sempre 
aos sábados, com cerca de 
10 funcionários atuando. O 
objetivo é recolher objetos e 
móveis não mais utilizados e 
dar a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe 
que eventualmente tenha 
dificuldades para fazer o des-
carte e também contribuindo 
para o meio ambiente. Mais 
informações: 4798-5706.

Operação segue 
atuando em 
bairros de Braz 
Cubas amanhã

Cata-Tranqueira 

Alto Tietê participa do Festival Revelando SP

Alto Tietê - Sete cidades 
da região participam até do-
mingo do festival Revelando 
SP, promovido no Parque 
da Água Branca, na capital. 
O evento reúne culinária, 
artesanato e manifestações 
culturais populares de todo 
o Estado, e apresentam o 
patrimônio da cultura do 
Alto Tietê.

O festival é promovido 
desde 1997 pelo governo 
do Estado e é gerenciado 
pela entidade Amigos da 
Arte desde 2017. A edição 
deste ano marca o retorno 
das festividades na modali-
dade presencial, devido às 
limitações da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

A organização do evento 
programou mais de 300 
atividades propostas por 
120 cidades de todo o Es-
tado. Além dos estandes 
com o patrimônio cultural 
estadual, estão programadas 
atrações musicais de artistas 

Cultura

renomados. Para o final de 
semana estão previstas as 
apresentações de Barra da 
Saia no sábado, bem como 
Tetê Espíndola e Rolando 
Boldrin no domingo.

O Alto Tietê participa 
do Revelando SP com sete 
cidades, que trazem atrações 
culinárias, artesanato e ma-
nifestações culturais como 

danças folclóricas. 
A cidade de Arujá traz para 

o evento a culinária tropeira, 
enquanto que Biritiba Mirim 
apresenta os  tradicionais 
Biscoitos Vô Joel, além da 
apresentação do Moçambique 
São Benedito e Nossa Senhora 
do Rosário no domingo.

Guararema, por sua vez, 
traz cachaças artesanais e a 

Grupos de Congada vão representar Mogi das Cruzes no festival em São Paulo

Danilo Duvilierz/Divulgação 

galinhada de São Longuinho 
à mesa, e no artesanato, os 
utensílios em bambu e paçoca 
artesanal, além dos carros 
de boi e produtos feitos em 
madeira.

Mogi das Cruzes traz os 
Artesanatos do Divino, e 
quatro apresentações de 
grupos de congada (Batalhão 
Nossa Senhora Aparecida, 

Divino Espírito Santo, São 
Benedito, Santa Efigênia e 
Conjunto Santo Angelo), 
com apresentações hoje, 
amanhã e domingo.

Já Salesópolis, no artesa-
nato, apresenta trabalhos 
em crochê, tricô e bordado. 
Santa Isabel se apresentará no 
sábado com o Moçambique 
da cidade. E de Suzano vem 
para o festival com a culinária 
do virado à paulista.

Como chegar
O Revelando SP acontece 

até domingo, das 10 às 20 
horas, no Parque da Água 
Branca, com entradas pela 
avenida Francisco Matarazzo, 
nº 455 e pela rua Ministro 
Godói, a partir do nº 180. 
O local pode ser acessado 
também por linhas de ônibus 
municipais, Metrô - Linha 
3 e Linha 8-Diamante da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo site: https://
revelandosp.com.br/.

André Diniz
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Pagamento pode 
começar em agosto

Acordo entre o Executivo de Mogi e representantes dos servidores 
municipais prevê início do pagamento do benefício no segundo semestre 

VALE-ALIMENTAÇÃO

Mogi - Representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Administração Pública 
do município (Sintap) e 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes avaliam o início do 
pagamento do benefício do 
vale-alimentação à totalidade 
dos servidores públicos da 
cidade. A expectativa da 
categoria é que o pagamento 
seja iniciado no próximo mês, 
mas ainda não há confirmação.

A implantação do bene-
fício para a totalidade dos 
servidores para além da faixa 
8-A, com aumento de 100% 
no valor a ser pago, foi um 
dos itens debatidos nas ne-
gociações salariais deste ano. 
O acordo garantiu também 
um reajuste conjunto de 
10,92%, com pagamento 
definido em duas etapas.

Segundo Paulo Ricardo, 
diretor do Sintap de Mogi, 
os servidores que estão 

enquadrados entre as faixas 
1 a 8-A do quadro de cargos 
serão beneficiados: “O benefí-
cio em questão foi concedido 
com uma observação, que 
seria implantado no segundo 
semestre do atual exercício. 
A expectativa dos servidores 

é que seja aplicado agora 
no pagamento do dia 5 de 
agosto, em referência a julho. 
O sindicato também espera 
que a prefeitura cumpra na 
mesma data”.

No entanto, o represen-
tante do Sintap conta que 

a Secretaria de Gestão teria 
sinalizado a impossibilidade 
de aplicação em agosto, mas 
que os recursos estariam 
disponíveis em outubro. 

“O fato do benefício não ser 
efetivado em agosto deixou 
os quase 2 mil servidores 
agitados, e eles cobram da 
administração o cumprimento 
imediato. Caso não aconteça, 
os servidores prometem 
mobilizações para sensibi-
lizar o prefeito a cumprir o 
prometido”, alertou.

A Prefeitura de Mogi, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Gestão, informou por nota 
que o acordo será cumprido. 

“O acordo prevê dobrar o 
valor pago aos servidores que 
têm direito ao benefício, e os 
que estão com remuneração 
até o nível 8-A que recebem 
gratificação não tinham direito 
e passarão a ter. Ou seja, os 
recursos destinados ao vale-

-alimentação vão mais que 
dobrar”, ressaltou.

Benefício fez parte das negociações salariais 

Divulgação/PMMC
André Diniz

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha participará, na semana 
que vem, do Programa de 
Liderança Executiva em 
Desenvolvimento da Primeira 
Infância, uma iniciativa do 
Núcleo Ciência Pela Infância 
(NCPI) da Fundação Bernard 
van Leer. Organizada em 
parceria com o Center on 
the Development Child da 
Universidade de Harvard, a 
edição deste ano ocorrerá no 
campus da universidade, na 
cidade de Cambridge (EUA). A 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler assumirá o Executivo 
entre os dias 25 de julho e 
4 de agosto. A participação 
no programa não tem custos 
para o município.

“Nosso mandato é voltado 
para as pessoas e as crianças 

 Caio Cunha debaterá 
ações em Harvard

Primeira Infância

são uma parcela muito im-
portante da sociedade. Por 
isso, firmamos uma parceria 
com a Fundação Bernard Van 
Leer e estamos trabalhando 
intensamente para oferecer 
um ambiente cada vez mais 
saudável, sustentável e acolhe-
dor para as crianças mogianas. 
Vamos trocar experiências e 
buscar conhecimento nos 
Estados Unidos, além de 
apresentarmos os avanços 
que Mogi das Cruzes vem 
alcançando para as futuras 
gerações”, afirma o prefeito.

A instituição holandesa 
Fundação Bernard Van Leer 
é responsável pela Rede 
Urban 95, da qual Mogi faz 
parte desde julho de 2021. A 
iniciativa apoia cidades com 
foco na primeira infância. 

Na ausência de Caio Cunha, Priscila assumirá

Pedro Chavedar/PMMC

Inscrições para Programa 
Criança Feliz têm início

Guararema - A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to Social e Habitação, em 
parceria com o Ministério 
da Cidadania, está abrindo 
inscrições para o Programa 
Criança Feliz. Por meio de 
visitas domiciliares, semanal-
mente ou quinzenalmente, a 
ação oferece orientações para 
fortalecimento de vínculos 
entre crianças e seus pais e 
cuidadores, além do estímulo 
ao desenvolvimento infantil 
e o acompanhamento de 
gestantes.

O público-alvo da ação 
são crianças de 0 a 3 anos, 
gestantes que estejam inscritas 
no Cadastro Único Federal 
(CadUnico) e crianças de 
3 a 6 anos que recebam 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC/Loas). As 
inscrições devem ser feitas 
pelo telefone 4693-2213, 
ou na sede da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Habitação, localizada na 
rua Dr. Pedro de Toledo, 

Desenvolvimento Social

89, centro.
Para participar, segundo a 

Prefeitura, é preciso que as 
gestantes ou mães, entendam 
a importância do programa 
e tenham a disponibilida-
de para receber a equipe 
de visitadores uma vez na 
semana, na data e horário 
combinado. “O objetivo do 
programa é, de forma resu-
mida, apoiar a gestante e a 
família na preparação para o 
nascimento e nos cuidados 

antes do parto, além de in-
tegrar, ampliar e fortalecer 
ações de políticas públicas 
voltadas para as gestantes, 
crianças na primeira infân-
cia e suas famílias”, explica 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação, Eduardo Moreira.

O programa é uma es-
tratégia nacional alinhada 
ao Marco Legal da Primeira 
Infância, com diretrizes para 
políticas públicas.

Inscrições podem ser feitas na sede da secretaria

Comunicação/PMG

Preço médio do gás de 
cozinha cai menos de R$ 2

Região- O preço médio 
do botijão de 13 kg de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
ou gás de cozinha, como é 
conhecido, diminuiu me-
nos de R$ 2 nas cidades 
de Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suza-
no. O estudo da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) compara as semanas 
do dia 26 de junho a 2 de 
julho e do dia 3 a 9 deste 
mês. A queda do preço é 
resultado da redução do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS) sobre 
gás de cozinha anunciada 
pelo governo do Estado no 
início de julho. 

O município com maior 
redução no preço médio 
foi Suzano, caindo de R$ 
107,50 para R$ 105,71, uma 
queda de 1,67%. O valor 
economizado foi de R$ 1,79. 
O preço mínimo também 

Economia

teve redução de R$ 5, indo 
de R$ 105 para R$ 100, e 
o máximo ficou em R$ 110. 

Em Itaquá, o preço médio 
do gás de cozinha diminuiu 
R$ 1,34, indo de R$ 106,33 
para R$ 104,99, uma redução 
de 1,26%. Já o preço mínimo 
e máximo continuaram os 
mesmos: R$ 99,99 e R$ 110, 
respectivamente. O mesmo 
ocorreu em Poá, onde os 
preços mínimo e máximo 
encontrados permaneceram 

R$ 102,99 e R$ 110, respec-
tivamente. O preço médio, 
por sua vez, sofreu redução 
de 0,62%, equivalente a R$ 
0,62. O valor que era de R$ 
107,50 caiu para R$ 106,83.

Em Mogi, o valor máximo 
se manteve em R$ 115, mas 
o valor mínimo subiu de R$ 
99 para R$ 100. O preço 
médio, no entanto, caiu 
1,15%, indo de R$ 106,44 
para R$ 105,22. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

O maior preço foi encontrado em Mogi das Cruzes

Agência
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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 20.971, de 1º de junho de 2022 - Atualiza as hipóteses de obrigatoriedade de utilização de 
máscara de proteção facial cobrindo o nariz e a boca no Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências.
Nº 20.972, de 1º de junho de 2022 - Declara luto oficial no Município de Mogi das Cruzes, em 
virtude do falecimento do Bispo Emérito, Dom Paulo Mascarenhas Roxo.
Nº 20.973, de 2 de junho de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.974, de 2 de junho de 2022 - Autoriza a empresa Eletrorede Engenharia, proceder às obras 
e serviços necessários para implantação de travessia subterrânea de rede de Média Tensão, nas 
vias públicas que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.975, de 2 de junho de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 20.976, de 2 de junho 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$ 
1.748.897,61 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e 
sessenta e um centavos), e dá outras providências.
Nº 20.977, de 3 de junho de 2022 - Dispõe sobre a transferência dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.978, de 3 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrar o Conselho 
Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, Gestão 2021/2023, e dá outras providências.
Nº 20.979, de 3 de junho 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 20.980, de 6 de junho 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 20.981, de 7 de junho 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$ 
1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.982, de 8 de junho de 2022 - Dispõe sobre autorização de substituição de veículo ao Sr. 
Ozias Simões, para continuidade do serviço de transporte coletivo de Taxi, e dá outras providências.
Nº 20.983, de 8 de junho de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.984, de 9 de junho 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$ 
10.000,00 (dez mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.985, de 9 de junho 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$ 798.603,10 
(setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e três reais e dez centavos), e dá outras providências.
Nº 20.986, de 9 de junho 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$ 
3.000,00 (três mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.987, de 9 de junho 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$ 
30.214.10 (trinta mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos), e dá outras providências.
Nº 20.988, de 9 de junho 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$ 36.094,63 
(trinta e seis mil, noventa e quatro reais e sessenta e três centavos),e dá outras providências.
Nº 20.989, de 9 de junho de 2022 - Dispõe sobre a criação do Comitê de Crianças para o 
Desenvolvimento Urbano Sustentável - CC-DUS de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.990, de 9 de junho de 2022 - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, 
em favor da Secretaria de Infraestrutura Urbana, crédito adicional suplementar, para a finalidade 
que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.991, de 9 de junho de 2022 - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, 
em favor da Secretaria de Segurança, crédito adicional suplementar, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.992, de 9 de junho de 2022 - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências
Nº 20.993, de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.994, de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre o processo democrático e aberto (eleição) para 
a escolha dos membros da sociedade civil que integrarão o Conselho Municipal de Mobilidade 
Urbana - CMMU no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.995, de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, ao Instituto Educacional 
Criança Feliz, relativas ao período de junho/2022 a janeiro/2023, e dá outras providências.
Nº 20.996 , de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre a revisão dos planos de trabalho de 
cofinanciamento na esfera municipal, formalizados através de celebração de Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, e 
prorrogação de vigência para segmento PSR e dá outras providências.
Nº 20.997 , de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre revisão dos planos de trabalho de 
cofinanciamento na esfera estadual,  formalizados através de celebração de Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, para 
prorrogação de vigência das parcerias para segmento PSR, e dá outras providências.
Nº 20.998, de 10 de junho de 2022 - Dispõe sobre revisão dos planos de trabalho de 
cofinanciamento na esfera federal,  formalizados através de celebração de Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, para 

prorrogação de vigência das parcerias para segmento PSR, e dá outras providências.
Nº 20.999, de 13 de junho 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$ 2.164.810,28 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e vinte e oito 
centavos), e dá outras providencias.
Nº 21.000, de 13 de junho 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$ 2.201.552,50 (dois milhões, duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos), e dá outras providencias.
Nº 21.001, de 13 de junho 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$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 21.002, de 13 de junho de 2022 - Altera valor do inciso VI, do artigo 2º do Decreto nº 20.611, 
de 29 de dezembro de 2021, que aprova os valores de concessões e dos serviços nos Cemitérios 
Municipais, e dá outras providencias.
Nº 21.003, de 13 de junho de 2022 - Altera a composição dos membros do Comitê Gestor do 
Sistema Municipal de Atenção às Urgências, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.004, de 13 de junho de 2022 - Altera parcialmente o Termo de Cooperação nº 17, de 30 de 
novembro de 2020, na parte que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.005, de 13 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros, para integrarem o 
Grupo de Trabalho – GT, e dá outras providencias.
Nº 21.006, de 13 de junho de 2022 - Regulamenta a Lei nº 7.653, de 18 de janeiro de 2021, 
que dispõe sobre medidas de prevenção e combate à corrupção, aperfeiçoamento dos métodos e 
sistemas de controle e incremento da transparência no âmbito municipal, e dá outras providências. 
Nº 21.007, de 13 de junho 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 21.008, de 14 de junho 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$ 
1.498.500,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), e dá outras 
providencias.
Nº 21.009, de 14 de junho de 2022 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 21.010, de 14 de junho de 2022 - Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS/FUNDEB, para a Gestão 2021/2022, e 
dá outras providências.
Nº 21.011, de 14 de junho de 2022 - Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido no Decreto 
nº 20.931, de 16 de maio de 2022, e dá outras providências.
Nº 21.012, de 14 de junho de 2022 - Fica excluído do artigo 1º do Decreto nº 20.073, de 14 de 
maio de 2021, o ítem 51, que permitiu ao Sr. Silvano Domingos Gonsales, o uso, a título precário 
e oneroso, do Módulo Sobre Rodas – 9, localizado no Pátio II do Mercado Municipal do Produtor 
“Minor Harada, nesta cidade dá outras providências.
Nº 21.013, de 14 de junho 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$ R$ 
7.937.300,84 (sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos reais e oitenta e quatro 
centavos), e dá outras providências.
Nº 21.014, de 14 de junho de 2022 - Institui o Grupo de Trabalho para proceder estudos jurídicos e 
administrativos para a criação do Código Municipal de Posturas, e dá outras providências.
Nº 21.015, de 14 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros do Conselho Municipal 
de Proteção à Paisagem Urbana – CMPPU, Gestão 2022/2023, e dá outras providências.
Nº 21.016, de 15 de junho de 2022 - Dispõe sobre baixa de bem furtado, e dá outras providências.
Nº 21.017, de 15 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE de Mogi das Cruzes, Gestão 2021/2025, e dá outras providências.
Nº 21.018, de 20 de junho de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.019, de 20 de junho de 2022 - Dispõe sobre exclusão de membro da Comissão Especial 
Permanente de Acidentes de Trânsito – CEPAT, e dá outras providências.
Nº 21.020, de 21 de junho 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$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 21.021, de 21 de junho 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$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), e dá outras providências.  
Nº 21.022, de 21 de junho 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$ 
74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 21.023, de 21 de junho 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$ 
10.000,00 (dez mil reais), e dá outras providências.
Nº 21.024, de 21 de junho de 2022 - Dispõe sobre a incorporação dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 21.025, de 21 de junho de 2022 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.026, de 22 de junho de 2022 - Autoriza a empresa Atlântica Construções Comércio 
e Serviços Eireli, a ampliar a Edificação Comercial do Terminal Rodoviário “Geraldo Scavone”, 
localizado à Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1500, neste Município.
Nº 21.027, de 22 de junho de 2022 - Aceita a doação, de bem móvel que especifica ao Município 
de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 21.028, de 23 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membro para integrar o Conselho 
Municipal de Assistência Social – COMAS – Gestão 2022/2023, no segmento que especifica, e dá 
outras providências.
Nº 21.029, de 23 de junho de 2022 - Revoga, em todos os seus termos, o Decreto nº 1.185, de 17 
de maio de 1999, e dá outras providências.
Nº 21.030, de 23 de junho de 2022 - Dispõe sobre aprovação do projeto de parcelamento do solo 
na modalidade de “Loteamento”, conforme especifica a Lei Municipal nº 7.201, de 31 de agosto de 
2016, e dá outras providências.
Nº 21.031, de 23 de junho de 2022 - Exclui, do artigo 1º do Decreto 2.822, de 3 de dezembro de 
2001, o ítem 24, e dá outras providências.
Nº 21.032, de 23 de junho de 2022 - Exclui, do artigo 1º do Decreto nº 15.693, de 21 de março de 
2016, o item que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.033, de 23 de junho de 2022 - Revoga, em todos os seus termos, o Decreto nº 1.073, de 5 

de maio de 1999, e dá outras providências.
Nº 21.034, de 23 de junho de 2022 - Dispõe sobre a revisão dos planos de trabalho de 
cofinanciamento na esfera municipal, formalizados através de celebração de Termo de 
Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, e 
prorrogação de vigência para segmento PSR e dá outras providências.
Nº 21.035, de 23 de junho de 2022 - Dispõe sobre revisão dos planos de trabalho de 
cofinanciamento na esfera federal,  formalizados através de celebração de Termo de Colaboração, 
às Organizações da Sociedade Civil,  que especifica, no exercício de 2022, para prorrogação de 
vigência das parcerias para segmento PSR e dá outras providências.
Nº 21.036, de 23 de junho 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 2022 e dá outras providências.
Nº 21.037, de 24 de junho 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 21.038, de 24 de junho 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 21.039, de 24 de junho 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 21.040, de 24 de junho de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, ao Instituto Global Attitude, 
relativas aos exercícios de 2022/2023, e dá outras providências.
Nº 21.041, de 27 de junho 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$ 220.789,72 
(duzentos e vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), e dá outras 
providências.
Nº 21.042, de 27 de junho 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$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 21.043, de 27 de junho 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$ 957.255,71 
(novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), 
e dá outras providências.
Nº 21.044, de 27 de junho de 2022 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Câmara Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 21.045, de 27 de junho 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$ 
245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 21.046, de 27 de junho 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$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 21.047, de 27 de junho 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$ 45.320,22 (Quarenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos), e dá outras 
providências.
Nº 21.048, de 27 de junho de 2022 - Altera o artigo 1º do Decreto nº 20.772, de 11 de março de 
2022, e dá outras providencias.
Nº 21.049, de 28 de junho 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$ 
3.155.120,06 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais e seis centavos), e 
dá outras providências.
Nº 21.050, de 28 de junho de 2022 - Dispõe sobre a baixa de bem móvel municipal que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 21.051, de 29 de junho 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 21.052, de 29 de junho de 2022 - Dispõe sobre a alteração de membros da Comissão de 
Análise de Projetos – CAP, no segmento que especifica, e dá outras providências.
Nº 21.053, de 29 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrar o 
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS – Gestão 2022/2023, no segmento Poder 
Público, e dá outras providências.
Nº 21.054, de 29 de junho de 2022 - Dispõe sobre nomeação de membro para integrar o Conselho 
Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CMAPD, no segmento que especifica, e dá 
outras providências.
Nº 21.055, de 30 de junho de 2022 - Dispõe sobre o cadastramento de empreiteiros/construtores 
funerários, instaladores/colocadores de placas e zeladores de túmulos, nos Cemitérios Municipais, 
e dá outras providências.
Nº 21.056, de 30 de junho de 2022 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, à Liga Municipal de Futebol 
de Mogi das Cruzes, relativas ao período de junho a dezembro de 2022, e dá outras providências.
Nº 21.057, de 30 de junho de 2022 - Revoga em todos os seus termos o Decreto nº 1.662, de 16 
de dezembro de 1999, e dá outras providencias.
Nº 21.058, de 30 de junho de 2022 - Altera, na parte que especifica, o Anexo II do Decreto nº 
20.686, de 28 de janeiro de 2022, que 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 21.059, de 30 de junho de 2022 - Altera, na parte que especifica, o Anexo II do Decreto nº 
20.686, de 28 de janeiro de 2022, que 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.

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.

Rubens Pedro de Oliveira
Secretário Adjunto de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Adjunto de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 058-3/2022 - PROCESSO Nº 26.971/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, PROCESSAMENTO (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO) E ESTERILIZAÇÃO 
DE ROUPAS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE PRÓ-CRIANÇA, LOCALIZADA À 
AV. PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES ESQUINA COM A RUA CASAREJOS - 
MOGILAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos 
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-
Sede da Prefeitura), às 14:00 horas do dia 09 de agosto de 2022. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 21 de julho de 2022.
JOÃO GABRIEL VIEIRA - Secretário Adjunto de Saúde  ___________________________________________________________________

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 – PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1.166/22
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, torna público que, para conhecimento de todos 
interessados, nos termos das disposições e exigências previstas no Edital está 
promovendo a licitação, na modalidade “CHAMAMENTO PÚBLICO”.
Objeto: SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR VAGAS EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS EXISTENTES NO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR “MINOR 
HARADA” localizado na Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, nº 550 - Bairro do Mogilar, 
POR MEIO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADA, POR PRAZO 
DETERMINADO DE 10 (DEZ) ANOS, PRIORITARIAMENTE PARA O COMÉRCIO 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DEVIDAMENTE COMPROVADO.
Os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” será recebido na Secretaria de Agricultura, 
localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na Av. Prefeito Carlos Ferreira 
Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 09h00min do dia 16 de agosto 
de 2022. A abertura do envelope será realizada nesta mesma data às 09h30min , 
em local destinado às reuniões de licitação. O edital, com seus arquivos e anexos, 
encontra-se à disposição para download no site https://www.mogidascruzes.sp.gov.
br/pagina/secretaria-de-agricultura/publicacoes, ficando também disponível para 
exame e cópia no endereço acima, devendo trazer pendrive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 19 de julho de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida - Secretário de Agricultura___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022 – PROCESSO Nº 12.924/2022.

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CONSOLE DIGITAL – MESA DE SOM.
EMPRESA VENCEDORA:  ART INTEGRA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 40.305,00 (quarenta mil, trezentos e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 19 de julho de 2022
KELEN CRISTIANE DOS S. CHACON - Secretária Municipal de Cultura e Turismo___________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 025-2/20 - PROCESSO Nº 28.973/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. 
JOÃO XXIII À AV. FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO 
A CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE 
CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO 
PROGRAMA VIVA MOGI.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 98.191.606,43 (noventa e oito milhões, cento e noventa e um 
mil, seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 21 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

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 dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.822, DE 20 DE JULHO DE 2022 - Confere nova redação ao artigo 20 
da Lei nº 7.769, de 28 de março de 2022, que institui o Regime de Previdência 
Complementar no âmbito do Município de Mogi das Cruzes; fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que 
trata o artigo 40 da Constituição Federal; e autoriza a adesão a plano de benefícios 
de previdência complementar; na forma que especifica, e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 166, DE 20 DE JULHO DE 2022 - Altera a Lei 
Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011, criando dispositivos para instituir a 
flexibilidade de horário, o fim da compensação de ponte de feriado e a falta abonada, 
na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e 
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 20 de julho de 2022. 
Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, 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.

Rubens Pedro de Oliveira
Secretário Adjunto de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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