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Carta de Serviços: CDHU, Cadastro Municipal de Habitação, Regularização de Conjuntos Habitacionais, Regularização
de Núcleos Habitacionais de Interesse Social, Carnê de Financiamento de Imóveis Municipais, Planta da casa popular.

Missão: Entregar Políticas Públicas por meio da segurança jurídica e prover acesso a
oportunidades e condições habitacionais para todos os mogianos. 
Visão:  Diminuir o déficit habitacional com políticas públicas sustentáveis.

C É L I O  T E Ó F I L O  -  d i r e t o r

COORDENADORIA DE HABITAÇÃOCOORDENADORIA DE HABITAÇÃO

Temos o programa "Planta da Casa Popular", custeado com recursos próprios do município, o qual beneficia os
cidadãos mogianos com renda familiar de até três salários mínimos que já possuem um terreno e querem construir
suas moradias de maneira legal e com menos custos. O benefício garante a documentação necessária para que a
construção seja feita de acordo com todas as normas construtivas e urbanísticas vigentes no município, além da
assistência técnica para a execução da obra. O Município de Mogi das Cruzes assinou o termo de adesão ao Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) em 2007, o qual possibilitaria a captação de recursos federais do
Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social - FNHIS. À época, a prefeitura também criou o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social - FMHIS, com a Lei Complementar 46/2006. Entretanto, para a captação de recursos
federais pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social é preciso haver algumas alterações legislativas e
prestações de contas de anos anteriores, para assim atender as obrigações assumidas por ocasião do Termo de
Adesão ao SNHIS. A Coordenadoria de habitação já está atuando no sentido de efetivar estas demandas.

“Alterações no plano diretor e na lei orgânica no município, para ser possível utilizar a lei
11.888/2009 na cidade. Lei esta que já tem um fundo financeiro para sua utilização, o Fundo
Nacional de Habitação e interesse social FNHIS. Com esta lei sendo aplicada na cidade, será
possível que pessoas de baixa renda tenham acesso à assistência para projetos de
construção e Habitação como parte integrante ao direito social de moradia, do ART 6 da CF.”

Gabriel, Rogério, Joana, Anderson e Charles.

Munícipes:

Estamos trabalhando em novos projetos que possam atender as demandas habitacionais da cidade, fazendo
regularizações fundiárias, mapeando e estudando áreas possíveis para construção de moradias para população de
baixa renda e até mesmo já construindo unidades habitacionais, como é o caso do Conjunto Jefferson, que estará
recebendo 64 unidades até 2024. Sabemos que hoje há população em área de alagamentos e executamos ações que
têm por base as verificações que a Defesa Civil faz em campo para tomar decisões acerca do que pode ser feito, mas
reiteramos que nossas políticas de construção de moradias serão voltadas principalmente para a população em
situação de vulnerabilidade social, de baixa renda e áreas de risco. 

Teremos investimentos em moradia para população de baixa renda? E para a população que
se encontra em área de alagamento?
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C É L I O  T E Ó F I L O  -  d i r e t o r

COORDENADORIA DE HABITAÇÃOCOORDENADORIA DE HABITAÇÃO

 O Plano Plurianual apresenta em sua
construção o projeto de Habitação, que tem
como objetivo acelerar a regularização
fundiária e inovar na política de habitação
social. Apesar do grande desafio de Mogi na
área habitacional, prevemos a atualização do
Plano Municipal de Habitação (LOA 2022) e
estamos estudando a criação da Secretaria de
Habitação para melhor conseguir suprir essa
demanda da cidade. Mas hoje já estamos
fazendo levantamentos das áreas e dos
núcleos habitacionais da cidade, trabalhando
em novos projetos com a ajuda de recursos
federais e estaduais e executando os atuais
processos de regularização existentes. Temos
como exemplo um dos nossos projetos
prioritários o “Novo Programa de
Regularização Fundiária”, o qual irá mapear,
reestruturar e elaborar um plano de ação para
os núcleos habitacionais existentes.  

Qual o plano do PPA para a
Habitação?

Nós seguimos o processo de regularização fundiária e o
requerimento de documentos solicitados pela a legislação
vigente. Atualmente não temos uma feira de regularização
oficial, mas é uma proposta interessante e a possibilidade
será avaliada. Também estamos estudando a possibilidade de
ampliar o Atendimento Técnico para Habitação de Interesse
Social (ATHIS) que seria uma forma de auxílio à população, não
dispensando os trâmites nos cartórios ou em outros lugares
quando fosse necessário.

 “Facilitar a regularização dos imóveis. 
 A PMMC tem exigido documentos e dados que
embora sejam importantes e necessários, na
maioria das vezes não estão ao alcance do
morador ou interessado. Proponho um programa
de assessoria para regularização e requerimento
de documentação menos burocrática e menos
dispendiosa. Seria uma "Feira de Regularização
de Imóveis". Onde o interessado ou morador se
dirige unicamente à PMMC, não sendo necessário
recorrer a cartórios, advogados ou qualquer
outro órgão para aquisição dos documentos
exigidos.”

Inês, Vinícius e William.

Munícipes:



Carta de Serviços: Feiras Livres e Varejões, Atualização/Inclusão do Certificado do Cadastro do Imóvel Rural,
Autorização para uso de espaços no Mercado do Produtor, Baixa de Permissão de uso dos Espaços no Mercado do
Produtor, Licença de Feirante, Licença de Varejista, Cadastro de Músicos para Apresentação na Feira Noturna.

Missão: Promover o desenvolvimento rural sustentável por meio de programas, projetos e
ações participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todo o
setor do agronegócio.
Visão: Fazer com que Mogi das Cruzes esteja entre as principais Regiões produtoras de
alimentos do Estado de São Paulo, valorizando o produtor rural e garantindo a segurança
alimentar da população através da oferta e distribuição dos produtos mogianos com qualidade
e diversidade para o consumidor final. 

F E L I P E  M O N T E I R O  D E  A L M E I D A  -  s e c r e t á r i o

Lucas e Vanessa

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 A secretaria de agricultura atualmente promove a
feira agroecológica quinzenalmente na Ilha Marabá
com a participação exclusiva de produtores
certificados ou em processo de certificação de
orgânicos como meio de incentivo e fomento ao
consumo. A secretaria por meio da divisão técnica de
capacitação em fomento a organização social apoia
com capacitações e oficinas de planejamento
participativo o fortalecimento da organização social
com foco no acesso às compras públicas bem como
aplicação de capacitação em boas práticas
agroecológicas com foco na segurança do alimento e
no cumprimento da IN 02 Rastreabilidade. Para tanto é
fundamental a participação do setor produtivo de
forma efetiva, apresentando demandas específicas de
acordo com a peculiaridade da cadeia produtiva, de
preferência em consonância com o trabalho do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR (
Reuniões ordinárias toda 2ª terça-feira de cada mês
no auditório da SMAG (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes,
550 - Mogilar)

“Incentivo ao cultivo orgânico e cíclico.
Incentivo ao desuso de agrotóxico e
adubos inorgânicos.”

 Atualmente a secretaria possui o projeto "Quintal
Solidário" semelhante ao citado em fase de
construção em parceria com escolas da rede
municipal e futuramente com outros prédios
públicos municipais. Para viabilizar hortas e ou
safs comunitários é fundamental a articulação das
organizações sociais de modo a operacionalizar o
manejo de produção e distribuição dos alimentos e
bens de consumo produzidos, assim como a
distribuição para comunidade.

“Adequar terrenos de empresas de
telefonia e torres de energia (em
parceria com as instituições) para que
se transformem em canteiros de plantas
nativas, hortas comunitárias e locais de
passeio, de maneira a evitar o descarte
incorreto de lixo e entulho. Na Avenida
Japão, altura do nº800, um terreno
desse tipo está cheio de restos de obra,
é inseguro e atrai ratos.”
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F E L I P E  M O N T E I R O  D E  A L M E I D A  -  s e c r e t á r i o

Thais e Glauco

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

A atividade em questão é trabalhada no Conselho de
turismo e no Conselho de desenvolvimento Rural;
Ambas reuniões públicas onde a participação da
sociedade civil é muito bem vinda. No momento existe
um trabalho de georreferenciamento de Rotas, pontos
com potencial turísticos, atividades de apoio e
empreendimentos correlacionados de modo a
contribuir com o fomento da atividade com a
viabilização de ferramentas modernas e dinâmicas de
divulgação e marketing.

“Voltar as atenções ao potencial que o
bairro do Taboão pode oferecer quanto ao
turismo rural, em meio as produções locais.
Temos um chamariz que é o Outlet muito
próximo e um roteiro COMPRAS + CAMPO
seria excelente para os finais de semana.”

Recentemente a secretaria, por meio de parceria
com os produtores de cogumelos, fez um piloto de
identificação geográfica desses produtores. Além
disso, a secretaria também possui uma iniciativa
de geocadastro de produtores rurais e suas
propriedades, porém ainda há certa resistência na
resposta do questionário, o que dificulta o serviço.
Para um melhor aproveitamento, seria necessária
a participação de outras categorias de produtores
individuais ou organizados para que a secretaria
possa auxiliá-los e gerar o georreferenciamento
dos produtos.

“Incentivar o registro de Identificações
Geográficas (IG) de produtos da cidade.”

4
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Carta de Serviços: Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura, Aprovação de Projetos, Cadastro de
Estabelecimentos Turísticos.

Missão: Fomentar o desenvolvimento cultural e turístico do município, estimulando a fruição,
formação e preservação das artes e do patrimônio histórico material, imaterial, natural e
paisagístico de maneira democrática, participativa e descentralizada.
Visão: Consolidar uma gestão cultural e turística de referência nacional, por meio da co-
governança, de modo que posicione Mogi das Cruzes como destino turístico e polo de cultura,
entretenimento, economia criativa e mecanismos de fomento.

K E L E N  C R I S T I A N E  D O S  S A N T O S  C H A C O N  -  s e c r e t á r i a
L U C I A  H E L E N A  M A R T I N S  G O N Ç A L V E S  -  s e c r e t á r i a  a d j u n t a

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMOSECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

A SMCT trabalha em várias frentes para suprir a necessidade de cultura na cidade, dentre elas, podemos destacar: 
a) Oficinas de formação e Capacitação: A SMCT oferece atualmente Oficinas na Casa do Hip Hop e Programa Núcleos
Criativos (oficinas culturais descentralizadas), Oficinas online em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Todas as oficinas são oferecidas de forma gratuita; 
b) a SMCT proporciona atividades em seus diversos espaços, contemplando as mais variadas linguagens artísticas e
segmentos culturais; 
c) Para auxiliar o desenvolvimento econômico e a geração de renda da classe artística, a SMCT contrata profissionais
de arte e cultura para seus eventos, dá apoio a artesãos através do Programa Mogi Feito à Mão, fomenta grupos,
coletivos e artistas através da LIC - Lei de Incentivo à Cultura e PROFAC - Programa de Fomento à arte e Cultura, que
também possibilita que a cultura circule no município; 
d) - A SMCT possui ações permanentes de preservação do patrimônio cultural mogiano, desde a gestão de museus
municipais até a realização de programas como o Coleção Boigyana, que consiste na publicação de livros, CDs e outros
itens de preservação da memória, as ações de educação patrimonial, visitas monitoradas e atividades de formação,
publicação de editais na área de patrimônio entre outros. Além disso, Mogi possui o EMAM - Estúdio Municipal de Áudio
e Música, único estúdio público para gravação no Alto Tietê, e abre anualmente editais para que artistas mogianos
possam gravar seus projetos musicais. Mogi conta ainda, com o Teatro de Arena Mestre Gaó, dentro do Parque da
Cidade, foi pensado para atividades culturais de artistas da cidade, com apresentações de dança, teatro, música
erudita ou popular. A arquibancada acomoda cerca de 500 pessoas.
Para além disso tudo, prezamos pela inclusão, então em todos os editais publicados há critérios que pontuam melhor
proponentes e ou projetos que tenham essas características para, justamente, garantir a inclusão da população.
Apoiamos também, anualmente, diversas atividades de cunho turístico e cultural, dentre elas, a Parada do Orgulho
LGBT, desde 2018, que passou por difícil trajetória e teve as atividades interrompidas devido à pandemia do Covid-19.

Em quais frentes trabalha a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para proporcionar
cultura e diversidade para a população mogiana?

Gustavo, Ewerton e Thais

Munícipes:
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K E L E N  C R I S T I A N E  D O S  S A N T O S  C H A C O N  -  s e c r e t á r i a
L U C I A  H E L E N A  M A R T I N S  G O N Ç A L V E S  -  s e c r e t á r i a  a d j u n t a

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMOSECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

Mogi das Cruzes detém o reconhecimento por lei Estadual como Município de Interesse Turístico, dada a sua
atratividade turística comprovada por meio do fluxo anual de turistas na cidade, rede hoteleira e expressividade de
público em seus eventos e, portanto, a Secretaria Municipal de Cultura fomenta a criação de produtos turísticos por
meio do apoio da Coordenadoria de Turismo e do Departamento de Patrimônio em políticas públicas de infraestrutura
turística, educação patrimonial e divulgação de atrativos por meio de redes sociais, plataformas virtuais, eventos de
difusão de atrativos e serviços, entre outros. Por meio do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, em fase de
revisão, é possível elencar prioridades de estruturação turística, fortalecimento de vocações para o turismo no
município e mesmo implantação de novos projetos e fazemos tudo isso buscando sempre manter contato com o trade
turístico e com a população nos bairros e distritos direta ou indiretamente impactados pela atividade turística. Por
meio da escuta ativa desses atores do turismo na cidade. 
Nos últimos tempos, temos trabalhado no sentido de fomentar o Turismo rural por meio da otimização das rotas de
cicloturismo e caminhada previstas no pleito de 2021 do DADETUR SP, com sinalização de 28 trilhas primordialmente
presentes em estradas vicinais. Além disso, a municipalidade é contemplada por duas rotas turísticas regionais
(Caminho do Sal e Rota da Luz), que passam pelos distritos de Quatinga, Taiaçupeba e Sabaúna, fomentando o turismo
rural nestas localidades. A sociedade civil também está presente nas decisões acerca do turismo rural da cidade
representada no Conselho Municipal de Turismo pela ASDETUR (Associação dos Empresários de Turismo Rural),
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes e Secretaria Municipal de Agricultura. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
também subsidia, por meio de crédito específico, o produtor rural em especial que sofreu perdas por conta de geadas
e disponibiliza também o acesso ao Banco do Povo, com serviços de crédito a microempreendedores de diversos
segmentos, inclusive do turismo rural.

E para o turismo, como a Secretaria tem trabalhado para fazer justiça ao reconhecimento de
Município de Interesse Turístico?

Jocelia, Bruno, Glauco, Matheus e Danilo

Munícipes:

Desde o início de nossa gestão visitamos vários espaços que pudessem ser utilizados por diferentes linguagens,
visitamos o antigo prédio do SESI 365, a estação de trem de César de Souza, além de mapear praças que podem nos
auxiliar na descentralização das ações culturais em nossa cidade. Agora estamos em fase de estruturar essas ações
para que em 2022 possamos ocupar melhor esses espaços.

“Ver de perto as estruturas e prédios públicos que podem ser reativados e reaproveitados para
novamente servir de espaço para a comunidade e os moradores do bairro.”



Carta de Serviços: Alvará de Funcionamento- Pessoa Jurídica e Pessoa Física, Vagas de Emprego, Via Rápida Empresa,
Microempreendedor Individual, Programa Jovem Cidadão, Emissão de Carteira de Trabalho Digital, Banco do Povo
Paulista, Aplicativo Vetrina, Seguro Desemprego, Investe Mogi, Licenciamento de Estações Transmissoras de
Radiocomunicação, Via Empresa Rápida, Parecer Técnico, Programa Mogiano de Atração de Investimentos e Geração
de Emprego, Cadastro de Vagas de Emprego e Desoneração de Áreas Doadas.

MISSÃO: Promover um modelo de desenvolvimento econômico integrado e sustentável que gere
prosperidade e oportunidade.
VISÃO: Ser referência de um ambiente de negócios favorável à inovação, ao empreendedorismo
e à empregabilidade.

Uma das pautas fortes dessa gestão e que a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem
buscado melhorar é o setor industrial. Temos uma
grande área destinada à instalação de indústrias,
além de um programa de fomento (Programa Mogiano
de Atração de Investimentos e Geração de Empregos
- PROMAE) que tem o objetivo de conceder benefícios
fiscais e tributários às empresas que venham se
estabelecer ou já estejam estabelecidas e em
processo de expansão no Município. Atualmente, o
PROMAE está sendo repensado e o foco é ampliar
esses benefícios ao comércio e empresas em geral,
inclusive empresas de base tecnológica. Outra frente
que temos trabalhado é de escuta ativa dos
empresários da cidade para entender em quais
pontos melhorar e, coletivamente, construirmos as
melhores soluções para o fomento do
empreendedorismo e da geração de emprego e renda
no município. Além disso, sabemos que a demanda
por profissionais qualificados para trabalhar na
indústria só tem aumentado e temos atuado junto
aos parceiros - entidades e instituições de ensino -
para formar essas pessoas. 

Como atrair indústrias para o município de
Mogi das Cruzes?

G A B R I E L  B A S T I N E L L I  -  s e c r e t á r i o

A Lei nº 7.530/2019 regulamenta o compartilhamento
de bicicletas, patinetes e similares em vias e
logradouros públicos, porém, até o momento, não
tivemos instalações de empresas operadoras para
essa finalidade. Por isso, agradecemos sua
contribuição e firmamos o compromisso de buscar
políticas públicas para atração de empresas nesse
setor e também estudar projetos e referências
similares e viáveis para o Município, como Vitória, por
exemplo.

Em novembro de 2019 a Câmara de Mogi
aprovou um projeto que regulamenta o
aluguel de bicicletas e patinetes na
cidade, mas ainda não há empresas
trabalhando nisso. Falta interesse? Em
Vitória- ES eles possuem um sistema
próprio para empréstimo de bicicletas. 

Diogo, Luiz, Danilo e Fábio

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

E ECONÔMICOE ECONÔMICO
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem trabalhado para
deixar as vagas de emprego que são encaminhadas
pelas empresas mais acessíveis para a população,
além dos outros serviços que oferecemos na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como:
orientações sobre abertura e regularização de
empresas, sobre acesso ao crédito e outros. Nós
criamos o portal Mogi Conecta para facilitar esse
acesso aos serviços e estamos aumentando nossas
unidades físicas. Já temos unidades no Terminal
Central e Terminal Estudantes, e em Jundiapeba.
Temos fortalecido nosso contato com as empresas
para que novas parcerias sejam firmadas e novas
vagas de emprego sejam geradas em nossa cidade. O
plano é trabalhar em duas frentes importantes:
empregabilidade e empreendedorismo. Em ambos os
casos entendemos que a capacitação é fundamental.
Muitas vezes existem vagas disponíveis, mas não há
mão de obra para elas, por isso, temos buscado
firmar parcerias para que o mogiano consiga
aproveitar as oportunidades do mercado. 
Queremos ver o mogiano trabalhando em Mogi.

Como Mogi a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Social vem
pensando o emprego para os Mogianos? 

G A B R I E L  B A S T I N E L L I  -  s e c r e t á r i o

Nós da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
sabemos do potencial de qualificação e geração de
emprego e renda em nossa cidade com os centros de
ensino importantes e bem ranqueados instalados
aqui. Nos eventos realizados pela Secretaria de
Desenvolvimento com foco em formação
profissional, geralmente, convidamos as instituições
de ensino para participarem. 
Sem dúvidas, fortalecer as parcerias com as
instituições de ensino e com as empresas da cidade é
um dos focos do nosso trabalho. Atualmente, os
profissionais da área da saúde podem ingressar na
Prefeitura por meio de concurso público. Os editais
são divulgados nas redes oficiais da Prefeitura para
inscrição dos interessados. Vale lembrar que o portal
do Mogi Conecta Emprego também divulga vagas de
estágio. Mas, para além dos futuros profissionais
mogianos que já estão em uma qualificação, nós
temos atuado junto aos parceiros - entidades e
instituições de ensino - para qualificar mais
profissionais para o mercado de trabalho e, para isso,
temos cursos gratuitos que são sempre divulgados
nas redes oficiais da Prefeitura para que os
interessados se cadastrem. Caso esses profissionais
queiram virar um Microempreendedor Individual
(MEI), nós incentivamos e buscamos sempre fazer a
conexão entre o empreendedor e o Sebrae. 

Como a cidade vem sendo pensada para os
profissionais? Tem sido pensado um
incentivo para qualificação do profissional
e um apoio para aqueles que decidam por
virar Microempreendedor Individual?

Ewerton, Ohara, Aretusa, Eduardo e Glaucia

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

E ECONÔMICOE ECONÔMICO

Sabemos da importância do projeto “Frente de
Trabalho” na qualificação e renda, tanto que temos
pensado em como estruturar algo parecido em nosso
município, já que esse é um programa do Governo do
Estado. A ideia da formação técnica e profissional
está muito presente na elaboração de nossos
projetos. Com certeza vamos amadurecer essa ideia.

“Gostaria que voltasse a Frente de
trabalho” 

8
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Carta de Serviços: Responsável pela Gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia: obras de construção de
prédios públicos; obras de infraestrutura viária (drenagem, pavimentação, sinalização); obras de saneamento; obras
de implantação de parques e praças; obras de implantação e manutenção de iluminação pública, e interface com a
EDP quanto a expansão da rede de iluminação pública e fornecimento de energia dos próprios públicos; Projetos e
orçamentos de reformas e ampliações dos próprios públicos; Atestado de Capacidade Técnica de Obras, Medição de
Obras, Aditivos contratuais, Termos de recebimento Provisório e Definitivo de Obras.

Missão: Gerir com eficiência as obras públicas e zelar entregando equipamentos e serviços de
qualidade aos mogianos.
Visão: Ser referência na aplicação dos recursos públicos e zeladoria.

L E I L A  A L C Â N T A R A  G A L V Ã O -  s e c r e t á r i a

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Atualmente, Mogi possui mais de 15% da rede de
iluminação pública com luminárias Led, e a meta para
os próximos 4 anos é que seja realizada a troca e a
instalação de iluminação para que a cidade apresente
100% da rede de iluminação pública em LED, trazendo
maior eficiência energética, sustentabilidade e
segurança para a cidade.

Está no plano a implementação de
luminárias com LED em toda a cidade?

Estamos aguardando aprovação da Caixa
Econômica Federal para elaboração de processo
licitatório visando a contratação de empresa
especializada de engenharia para executar a
conclusão de asfalto na Avenida Prefeito Maurilio de
Souza Leite Filho e posteriormente efetuar as
melhorias na iluminação.

Conclusão de asfalto na via Avenida
Prefeito Maurilio de Souza Leite Filho e
melhorias na iluminação."

Jundiapeba já apresenta hoje grande parte do bairro com rede de esgoto, mas estamos implantando mais 16 km de
rede de esgoto na região sudeste, com previsão de término para o final de 2022.

 É preciso que seja feito o esgoto em Jundiapeba para que façam o asfalto.

Gabriel, Letícia, Letícia, Joana e Luciana

Munícipes:
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Carta de Serviços: Aprovação de Projetos (Residências Unifamiliares), Certidão de Uso e Ocupação de Solo, Certificado
de Conclusão de Obra, Aprovação de Desdobros, Remembramentos e Desmembramentos, Cópias de Mapas da Cidade,
Aprovação de Projetos, Licença para Reforma, 2º Via do Título de Registro de Profissional Ou de Firma, Alinhamento de
Terreno ou Gleba, Alvará de Construção de Túmulo de Cemitério, Aprovação de Painel de Publicidade, Título de
Registro de Profissional, Alvará de Demolição, Aprovação Final de Loteamento, Certidão de Desdobro e
Desmembramentos de Lotes, Certidão de Anuência Prévia/Conformidade de Desmembramento com mais de 10 Lotes,
Consulta de Alvará de Construção- Obras Particulares, Alvará de Capacidade de Lotação, Cópia de Planta de
Loteamentos, Certidão de Projeto Aprovado, Certidão de Uso e Ocupação do Solo, Certificado de Conclusão de Obra,
Concessão de Direito Real de Uso de Bens Públicos, Descaucionamento de Lotes, Direito de Preempção, Impressão de
Fotos Aerofotogrametria, Laudo de Vistoria Final, Licença para Reforma. Título de Registro de Firma, Título de Registro
de Profissional.

Missão: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Mogi das Cruzes por meio do
conjunto de planos e ações que tem como objetivo, ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e
diversificado de seu território, urbano e rural, de forma a assegurar o bem estar e a qualidade
de vida de seus habitantes.
Visão: Qualificar o sistema de espaços livres públicos aproximado e ampliado.

C L A U D I O  M A R C E L O  D E  F A R I A  R O D R I G U E S  -  s e c r e t á r i o
N Í D I A  F A T I M A  C R I S T O F O R O  -  s e c r e t á r i a  a d j u n t a

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

URBANISMOURBANISMO

Estão sendo planejadas obras em áreas públicas, que representam a implantação do programa Viva Mogi, que tem
como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região leste através de 03 meios de intervenção:
Viva Mogi Saneamento - Realizaremos obras de modernização e ampliação da estação de tratamento de esgoto leste
ao lado do parque centenário. Saneamento ambiental do córrego Lavapés, saneamento ambiental do córrego dos
Corvos. Implantação de redes coletoras de esgoto e eficiência do sistema de abastecimento de água.
Viva Mogi Mobilidade - Implantação de 6 km de novas avenidas e 30 km de ciclovia/ciclofaixa/ciclorrotas, que tem
como proposta incrementar os deslocamentos da região leste, priorizando a mobilidade ativa e o pedestre.
Viva Bem Mogi - Promoverá a implantação de 02 novos parques e a ampliação do parque centenário. Os novos
parques serão implantados na Avenida Antônio de Almeida e na Avenida Francisco Rodrigues Filho, sendo que o
primeiro terá como vocação a implantação de áreas de lazer e contemplação do meio ambiente, e o segundo terá
como objetivo se transformar em um núcleo de educação ambiental, fortalecendo a relação do mogiano com o Rio
Tietê.
Cabe ressaltar que todas as informações relativas ao programa Viva Mogi serão disponibilizadas no site da prefeitura,
garantindo a transparência e participação social.

Quais serão os investimentos para Eco Cesar de Souza?

Rochyy 

Munícipe:



Carta de Serviços: Operação Cata Tranqueira, Coleta de Lixo, Coleta Seletiva, Tapa Buraco, Pavimentação e
Recapeamento de Vias, Limpeza de Terrenos Municipais, Manutenção ou Limpeza de Bueiros, Bocas de Lobo e
Galerias, Nivelamento e Cascalhamento de Estradas Não Pavimentadas, Varrição de Ruas, Implantação ou Manutenção
de Guias e Sarjetas, Manutenção de Calçadas Públicas, Manutenção de Jardins e Canteiros, Limpeza de Valetas e
Córregos, Implantação ou Manutenção de Lixeiras, Implantação de Galerias de Águas Pluviais.

Missão: Gerir com eficiência as obras públicas e zelar entregando equipamentos e serviços de
qualidade aos mogianos.
Visão: Ser referência na aplicação dos recursos públicos e zeladoria.

C A M I L A  C R I S T I N A  D E  S O U Z A  -  s e c r e t á r i a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Foi pavimentada parte da Moções e da Avenida Santos
para adequação do pavimento feito no passado o que
deixou a via sem condições de tráfego, , entretanto,
um plano de pavimento total exige um plano macro de
rede de água e esgoto, que depende dos projetos da
SABESP que tem previsão para acontecer nos
próximos anos Para melhor executar a pavimentação
de vias, foi criado um Comitê de Infraestrutura e
Mobilidade que visará estudos com tecnologias e
mapeando lugares onde necessita de pavimento,
recapeamento e recuperação asfáltica que será
possível aplicar um melhor projeto de pavimentação.
Já quando se trata de algumas estradas, como é o
caso da Estrada Velha de Sabaúna, já existe um pedido
protocolado através do ofício Ofício 236/2021 junto ao
DER para a recuperação funcional dessa estrada ,
visto que se trata de um trecho sob jurisdição
estadual. Essa demanda está com eles desde março
de 2021, quando ocorreu uma visita junto ao órgão
para levantamento dos dados e das necessidades para
o orçamento. Agora estamos buscando apoio junto ao
Legislativo para pleitear o recurso.

Quais são os planos para pavimentação das
vias em Mogi das Cruzes?

Hoje um levantamento intersecretarial está
mapeando um grupo de praças centrais e de
bairros para serem revitalizadas. Esse trabalho
será feito conforme as necessidades de cada local
e sempre considerando a opinião dos moradores
da região, por isso é muito importante que
apontem para nós as praças que acreditam ser de
grande importância para a população.Existe um
projeto ReVIVA Praças, que já iniciou o
planejamento para revitalizar as praças existentes
e é de suma importância a participação da
população para mantê-las conservadas.

“Repaginada nas praças públicas do
município; em localidades residenciais
com a participação dos moradores do
bairro, assim ampliando a participação
popular.”

Arineuza, Ednilson, Washington e Edilson.

Munícipes:
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C A M I L A  C R I S T I N A  D E  S O U Z A  -  s e c r e t á r i a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

A coleta de lixo em Mogi das Cruzes começa nas ruas, tendo lixeiras espalhadas para pedestre pela cidade de acordo
com a densidade populacional e o fluxo de pessoas. Casos pontuais em que talvez a quantidade instalada não seja
suficiente para o local, podem ser solicitadas mais lixeiras através do site da Prefeitura. O Governo pode adotar um
padrão, mas por se tratar de um serviço público , talvez caiba um projeto de lei, pois se tornaria uma obrigatoriedade
para todos estabelecimentos.
A coleta seletiva já existe no município e é setorizada nos bairros de acordo com o cronograma disponível no site da
prefeitura. As atividades da Central de Triagem foram retomadas no dia 29/10/2021 de forma gradativa. Todo o
material coletado é transportado para a Central de triagem, e são de responsabilidade da Secretaria de Verde e Meio
Ambiente. https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/obras-e-servicos-urbanos/implantacao-ou-manutencao-
de-lixeiras.  
Ressaltamos ainda que, caso observem descarte irregular, a denúncia deve ser feita através do 153 do Departamento
de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Segurança.

Todos os estabelecimentos podem ter uma lixeira padronizada da Prefeitura? Teremos
coleta seletiva?

Thais, Thiago, Marcos e Alessandra

Munícipes:

Atualmente existe um administrador regional por distrito da cidade, que fiscaliza e executa os serviços dos bairros
(que já são mapeados) de acordo com as demandas que chegam dos munícipes. Estas demandas chegam através da
ouvidoria (156 ou internet) ou pelos vereadores (ofícios e requerimentos) para então serem encaminhadas para a sua
respectiva administração regional. Logo, os administradores fazem contato com a população conforme chegam as
ordens de serviço de cada local, mas possuem total liberdade para dialogar diretamente com moradores ou com
grupos de bairros, quando convidados. Todas as administrações regionais possuem nas suas sedes um cronograma
visual com gestão à vista que mostra todos os trabalhos que serão executados naquele ano em cada bairro, com data
prevista de início e fim. Em relação ao fluxo de trabalho, as prioridades são definidas através da avaliação presencial
do caso em questão e pelos critérios da matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). A atual Gestão vem
trabalhando para o desenvolvimento e qualificação dos regionais para que o atendimento ao público seja cada vez
mais qualitativo. Hoje as regionais não são Subprefeituras, a ideia é que elas tenham estrutura e atendimento desse
formato.

“Gostaria de sugerir que os administradores regionais tivessem uma forma mais direta de
comunicação onde ele atua, visto que hoje temos tantas formas de se comunicar. A
comunidade deve ser chamada a participar ativamente.”
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C A M I L A  C R I S T I N A  D E  S O U Z A  -  s e c r e t á r i a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Na Rua Rafael Fernandes, no bairro Mogi Moderno, há córrego canalizado no local, mas esta rede de drenagem foi
executada sem os cuidados obrigatórios, pois na época da construção não havia legislação específica. Sem contar
que não há viela sanitária oficial, o que dificulta ainda mais o escoamento da água da chuva. Logo, a solução seria um
novo projeto de drenagem e o estabelecimento da viela sanitária. Porém ainda não podemos dizer uma data
específica para a execução do trabalho, pois o local possui algumas questões que precisam de avaliações mais
complexas, como as Áreas de Preservação Permanente, o que exigirá um trabalho conjunto entre várias secretarias.
Já estamos iniciando esse movimento de análise com outras pastas para levar essa questão adiante. 
Mas se tratando da limpeza dos córregos de uma ótica mais generalizada, ela é um trabalho contínuo da Secretaria de
Serviços Urbanos, principalmente próximo a períodos de chuva. O plano é otimizar cada vez mais a execução dessa
manutenção, de forma a evitar enchentes ou outros transtornos.

Há alagamento na Rua Rafael Fernandes no bairro do Mogi Moderno e demais bairros devido
ao córrego. O que pode ser feito sobre isso?

Edinilson, e Daniel

Munícipes:
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Carta de Serviços: Lei do Silêncio, Câmeras de Monitoramento, Prorrogação de Prazo para Atendimento de Notificação
da Fiscalização de Posturas, Lei Mogi Mais Viva, Alvará para Realização de Shows e Eventos, Cópia de Boletim de
Ocorrência da Guarda Municipal. Denúncia de Invasão de Áreas Pública, Fiscalização: Espera em Fila de Banco, Vistoria
em Calçadas, Vistoria em Árvore com Risco de Queda, Autorização para Rebaixamento de Guias, Cancelamento de
Multa, Vistoria em Local de Área de Risco de Deslizamento, Vistoria para Aprovação de AVCB dos Eventos Municipais,
Vistoria em Muro Danificado, Fiscalização: Ateamento de Fogo em Resíduos Sólidos, Ronda nas Praças e Patrimônios
Públicos, Vistoria em Local de Enchentes, Vistoria em local de Alagamento, Vistoria em Imóveis Danificados,
Vistoria em Local de Descarte Irregular de Produtos Químicos, Vistoria em Local de Incêndio, Vistoria em Local de
Queda de Árvore, Vistoria em Local de Queda de Objetos, Vistoria em Local de Vazamento de Produtos Químicos,
Vistoria em Muro Danificado, Vistoria em Poço Aberto, Vistoria em Ponte ou Passarela com Risco de Queda, Vistoria em
Poste com Risco de Queda e Vistoria para Aprovação de AVCB dos Eventos Municipais. 

Missão: Proporcionar uma cidade segura para que nossos munícipes e turistas possam andar
livres pela cidade.
Visão: Figurar entre as cidades mais seguras do país, elevando o grau de satisfação dos
munícipes.

A N D R É  I K A R I  -  s e c r e t á r i o  
A L E X A N D R E  S O A R E S  R I B E I R O  -  s e c r e t á r i o  a d j u n t o

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇASECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Os Agentes da Guarda devem por lei passar por
treinamentos contínuos e a Secretaria de
Segurança está ampliando as parcerias para
qualificar ainda mais a corporação, por exemplo,
com convênio da Polícia Civil.

Há capacitação e atenção para os
Guardas Municipais? Nós temos hoje em Mogi como projeto da Secretaria de

Segurança a modernização do trabalho dos fiscais,
proporcionando agilidade nas notificações e autuações,
mais qualidade e melhor gestão dos dados. O processo
será eletrônico, com uso de tablets e através de um
sistema, tendo mais precisão das autuações, mas, caso
haja descumprimento da Lei do Silêncio ou da Lei Seca, o
número 153 pode ser acionado para realizar a denúncia.
Todos os munícipes exercem um importante papel para
manter a cidade em ordem ao denunciar uma
irregularidade.

Tem melhorias previstas para a fiscalização?

SEMEI, JH, Leone e Segundino

Munícipes:
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A N D R É  I K A R I  -  s e c r e t á r i o  
A L E X A N D R E  S O A R E S  R I B E I R O  -  s e c r e t á r i o  a d j u n t o

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇASECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Mogi das Cruzes é uma cidade muito extensa e os recursos são limitados, no entanto, temos pensado no aumento
efetivo da Guarda Municipal para garantir a segurança pública. Falando de valores, no Plano Plurianual está previsto
1,2 milhão de reais para aumento de efetivo já a partir de 2022, já a ampliação da frota de viaturas e a barreira
eletrônica será paga com recursos do PMAT. Será investido cerca de 400 mil reais na manutenção da frota de viaturas
que, nos últimos tempos, sofreu com o lapso temporal entre a licitação de contratação para empresas de auto peças
e de reparos mecânicos que deixou a Prefeitura toda sem reparos. Teremos também o ingresso de 40 novos agentes
da Guarda Municipal no início de 2022 e a implantação do Canil, que permitirá o uso de cães treinados para identificar
entorpecentes escondidos e atuar no combate ao tráfico de drogas. 
Para o combate ao crime nós temos também o convênio com as polícias Militar e Civil, contando com o Patrulhamento
Ostensivo/Preventivo realizado pela Polícia Militar, e com a fase inquisitorial da persecução penal, realizado pela
Polícia Judiciária ou Polícia Civil. A Guarda Municipal, por sua vez, deixou de ser apenas para a proteção do próprio
patrimônio público municipal e passou a integrar o sistema de segurança do município, tendo grande atuação na
repressão de crimes. Contamos com convênios e parcerias com as demais forças de segurança, utilizando sistemas
de dados (Infoseg, Infocrim, etc), Academia da Polícia Civil para treinamentos e cursos, e demais convênios em
processo de celebração. 
Estão sendo realizados também estudos de inteligência (mapa de calor, densidade demográfica, etc.), compilando
dados para o combate à criminalidade de maneira mais eficiente. Para tanto a população pode e deve denunciar
crimes que tem conhecimento por meio do 153 da Guarda Municipal, 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar e
anonimamente pelo disque denúncia 181.

Quais são os investimentos futuros para a Segurança Pública?

Edson, Thiago, Renan, Lonidia, Marcelo, Fernanda, Fernanda, Renan e Sidney.

Munícipes:

O Programa Anjos da Guarda existe desde 2019 e, em parceria com a Secretaria da Educação, trabalha com crianças
do ensino fundamental, temas como prevenção às drogas, comportamento seguro, bullying, entre outros.
O projeto ficou prejudicado no período de pandemia, mas com o retorno das aulas presenciais, em breve será
retomado. 

Existe algum programa para afastar as crianças do crime e da droga?
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A N D R É  I K A R I  -  s e c r e t á r i o  
A L E X A N D R E  S O A R E S  R I B E I R O  -  s e c r e t á r i o  a d j u n t o

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇASECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

A praça Sérgio Piccolomini foi inaugurada em 2015 e desde a inauguração ficou definido o horário de funcionamento
de segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas.
Aos sábados e domingos deve ser fechada para a população e usada exclusivamente pelos abrigados da Casa da
Criança. 

Gostaria de sugerir a abertura da praça Sérgio Piccolomini do Alto Ipiranga, situada à rua
Maria Osório do Vale, também aos fins de semana, que é quando a população pode desfrutar
do local.

Mariana

Munícipe:



Carta de Serviços: Autorização para Poda e/ou Corte de Árvores, Visitas Monitoradas e Eventos nos Parques,
Fiscalização Ambiental, Cartilha de Arborização Urbana, Adote uma Praça, Ligação de Energia Elétrica em Áreas
Ambientalmente Protegidas, Manifestação Técnica Ambiental, Recebimento de Materiais Inservíveis e Licenciamento
Ambiental Municipal.

Missão: Qualificar o sistema de espaços livres públicos aproximado e ampliado.
Visão: Figurar entre as cidades mais seguras do país, elevando o grau de satisfação dos
munícipes.

Esse tipo de atividade é de suma importância para o processo de educação ambiental formadora. Porém a ação
proposta de que ocorra em todos os bairros o Dia Mundial da Limpeza não se trata de uma ação estruturante, além
de demandar uma organização comunitária em todos os bairros. 
O que é viável são ações pontuais em alguns locais do município, como o Mutirão Limpa Mogi, que ocorreu em 11 de
setembro de 2021, envolvendo atividade de limpeza e roda de conversa sobre a temática dos resíduos.

“Em Setembro temos o Dia Mundial da Limpeza, poderíamos levantar um representante por
bairro para fazermos uma ação em cada bairro da cidade, com conscientização e limpeza.”

M I C H E L E  D E  S Á  V I E I R A -  s e c r e t á r i a

Fabiano, Anderson e Olivio

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIOSECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO

AMBIENTEAMBIENTE

Mogi das Cruzes é um município integrante e atuante no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras e
reconhecemos a tamanha importância desta bacia para a região, atualmente foi aprovado junto ao Fehidro alguns
projetos de relevância para sua proteção. Temos também que toda a mata ciliar do rio Tietê é protegida tanto pelo
Código Florestal como Áreas de Proteção Permanente - APP, quanto pela Área de Proteção Ambiental - APA da
várzea do rio Tietê. Por isso, prezamos pela preservação da bacia hidrográfica e da mata ciliar, que fazem parte de
um importante sistema ecológico de proteção do Rio.

Quais são os planos para preservação do Tietê?
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M I C H E L E  D E  S Á  V I E I R A -  s e c r e t á r i a

Marcos, Juliano, Rogerio, Joana, Eduardo, Edyth, Thais e Ewerton

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIOSECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO

AMBIENTEAMBIENTE

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, considera de grande importância
a questão dos resíduos. A reciclagem é praticada na Usina de Triagem e nos Ecopontos que recebem materiais
como metais, vidros, papel, plásticos, pneus, lixos eletrônicos, madeira e resíduos da construção civil. O município
ainda desenvolve atividades na área de educação ambiental, por meio do curso dos Educadores Ambientais Locais,
relacionados à reciclagem. Também informamos que não é possível a instalação pela prefeitura de lixeiras unitárias
para cada comércio, sendo de responsabilidade destes, a instalação de cada uma, mas, caso veja algum descarte
irregular, todo munícipe pode acionar o número 153, do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria de
Segurança e fazer a denúncia.
 Pelo fato do acúmulo de lixo ser uma consequência da grande geração de resíduos, a Prefeitura vem investindo na
gestão dos Ecopontos (Jardim Armênia, Jundiapeba e Parque Olímpico) e mais recentemente com a reativação da
Usina de Triagem de resíduos, de tal maneira que tudo o que for triado tenha retorno para a cadeia produtiva. Em
termos de educação ambiental, atualmente são realizadas diversas ações em cooperação com a ONG Espaço
Urbano, mas também desenvolvimento de campanha educativa contínua de comunicação social na mídia e ações
de educação ambiental sobre o manejo de resíduos sólidos para os diferentes públicos da cadeia dos secos
(pequenos e grandes geradores de resíduos, escolares, unidades da administração pública, instituições religiosas,
organizações de bairro, entre outros).. Serão veiculadas informações sobre: a) não geração, redução, reutilização e
reciclagem de resíduos sólidos; b) natureza diversa dos resíduos sólidos; c) entidades dedicadas à logística reversa
de diversos produtos, tais como agrotóxicos, eletro/eletrônicos, pneus, etc); d) utilização dos PEVs, entre outros.
No caso de descarte dos resíduos específicos, como os resíduos hospitalares, existe a Lei Federal 12.305/1998,
conhecida como PNRS - Política Nacional Resíduos Sólidos, que determina a responsabilidade especial de
estabelecimentos de saúdes (farmácias, clínicas, hospitais e similares) em coletar e destinar medicamentos e
insumos de tratamento. É aplicável também a logística reversa, sendo esses estabelecimentos obrigados a receber
os medicamentos para destinação adequada. A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, recebe medicamentos
para descarte nas seguintes Unidades de Saúde: UBS Vila Suissa, UBS Jardim Universo, UBS Jundiapeba, PROMEG,
USF Novo Horizonte, USF Jardim Aeroporto II, USF Jardim Piatã, USF Chácara Guanabara, USF Toyama, Centro
Municipal de Saúde Mental e UAPS II.
Estudos recentes vêm demonstrando que há um potencial positivo para a implantação de um sistema de geração
de energia por meio da queima dos resíduos sólidos urbanos. Isto é um fato, outro, porém, é a dificuldade do
controle dos gases emitidos por sua queima, portanto, estamos acompanhando com bastante atenção os novos
resultados que se mostram promissores para que possamos analisar e planejar a implantação desse módulo em
nosso município.

Quais são os planos da Prefeitura de Mogi das Cruzes para o Lixo?
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Com relação às praças, a ideia de revitalizar e deixá-
las mais bonitas é muito bem vinda e pode ser
sugerida dentro do programa "Adote uma Praça" que
a prefeitura mantém desde 2010 por meio do Decreto
Municipal 10.969. Já são mais de 100 praças adotadas
por empresas e comércios da cidade.
Vale a pena lembrar também que está em pleno
andamento o projeto “ReVIVA praças”, que
contemplará 15 praças para revitalização.
Reconhecemos nessa pauta que temos bairros
carentes de arborização e, portanto, estamos
trabalhando para que tenhamos até o primeiro
semestre de 2022 o Plano Municipal de Arborização
Urbana, que nos ajudará a elencar as localidades
prioritárias para esta finalidade. Esse é um projeto
que já está em andamento e, em breve, o teremos em
mãos. 

E quanto a revitalização de praças? Há um
investimento previsto para arborização?

M I C H E L E  D E  S Á  V I E I R A -  s e c r e t á r i a

Luciana, Lucas, SEMEI, Osmar e SEMEI

Munícipes:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIOSECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO

AMBIENTEAMBIENTE

Sim, certamente! Botujuru é um bairro que ainda
preserva vários trechos de mata, principalmente na
vertente próxima à Serra do Itapeti, onde haveria
locais com potencial para um projeto como este.
Assim como o Parque Centenário, que necessita de
reformas e está em estudo para serem realizadas
no Programa Viva Mogi. 

"Botujuru tem potencial para ter um
parque ecológico. Seria uma ótima opção
de lazer para o bairro que é enorme e
praticamente não tem nenhuma opção."
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Carta de Serviços: 2º Via de Conta de Água, Levantamento de Débitos do Semae, Ligação de água, Alteração de
Titularidade, Parcelamento de Débitos, Limpeza de Fossa Sépticas, Certidão de Diretrizes, Tarifas de Água e Esgoto,
Ligação de Esgoto. Cancelamento, Certidão de Liberação, Verificação de Qualidade da Água, Ligação Provisória de
Água, Poços Artesianos e Captação de Água.

Missão: Prestar serviços de saneamento com qualidade à população, atuando de forma
sustentável.
Visão: Universalizar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na
área urbana de Mogi das Cruzes até 2033.

As manutenções preventivas do SeMAE são informadas com antecedência, tanto no site da Prefeitura quanto na
imprensa e redes sociais. As manutenções emergenciais (que são aquelas em que não é possível a divulgação
antecipada) de grande impacto são informadas no site da Prefeitura, no campo de notícias, com os serviços
realizados e a previsão de retorno do abastecimento. Como exemplo, o Semae noticiou por três dias seguidos (de 1 a
3 de agosto de 2021) um reparo de vazamento não-visível que afetava o abastecimento de água no Socorro. As
informações também são disponibilizadas no serviço de atendimento 115. Esclarecimentos também são feitos pelo
Whatsapp da autarquia.
Um novo site do Semae está em fase de desenvolvimento e também contará com esse tipo de informação, tanto nas
manutenções preventivas, quanto nas emergenciais de grande impacto.

“Tive um problema de abastecimento aqui no Socorro, onde ficamos sem água por 2 dias.
Essa situação me fez ficar ansioso em saber como estavam os serviços de manutenção e a
previsão de normalização. Como sugestão, vocês poderiam criar um Portal que informa em
tempo real as ocorrências existentes do Semae e o status detalhado do serviço, bem como a
previsão de término.”

J O Ã O  J O R G E  D A  C O S T A -  d i r e t o r

Hebert

Munícipe:

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOSSERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
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