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Mogi das Cruzes é um município que se 

desenvolve a cada dia.

Para isso, a Prefeitura tem feito 

importantes investimentos na 

estrutura da cidade, como nas áreas de:

• desenvolvimento

• transporte

• tecnologia

• agricultura

• saneamento básico

• habitação

• zeladoria 



DESENVOLVIMENTO

Mogi das Cruzes tem um parque industrial 

diversificado, com empresas de grande, 

médio e pequeno portes, e possui a única 

grande área de expansão industrial da 

Grande São Paulo, o distrito do Taboão. 

Com 2 universidades e uma Fatec, o 

município está preparado para receber 

novos investimentos e, só em 2017, a 

economia local fechou com saldo de  

2,1 mil empregos criados.



TRANSPORTE

Mogi conta com frota renovada, 

adaptada para pessoas com deficiência, 

e que em 2017 recebeu novos veículos 

e sinal de wi-fi, além de um aplicativo 

específico para as linhas.



TECNOLOGIA

Na área de tecnologia, Mogi 

implantou o Polo Digital, 

que estimula a participação 

de novos talentos e 

projetos, trabalhando de 

forma integrada e com base 

em conceitos modernos de 

criatividade digital.



AGRICULTURA

A cidade mantém sua 

tradição de importante 

produtora de verduras, 

legumes, frutas e flores, 

incorporando tecnologia 

e ferramentas de 

gestão que melhoram a 

produtividade.



SANEAMENTO BÁSICO

Investimentos no saneamento básico 

também são prioridade da Prefeitura 

porque melhoram a qualidade de 

vida e a saúde da população.



HABITAÇÃO

Outro foco importante da 

Administração é o  trabalho na 

área habitacional, realizando 

parcerias com os Governos 

Federal e Estadual para 

construção de novas moradias, 

além do forte trabalho de 

regularização fundiária.



ZELADORIA

Cuida + Mogi:

• 81 bairros atendidos

• 66 mutirões



PROJETOS 
EXECUTADOS NESSAS 

ÁREAS EM 2017



NOVO E
MODERNO INÉDITO

POLO DIGITAL

O Polo Digital de Mogi das Cruzes 

é um espaço especialmente 

idealizado para conectar 

empreendedores e incentivar o 

surgimento de novas startups. 

Mais de 1.000 empreendedores 

já se cadastraram para participar 

das atividades.



EMPREGA MOGI

Mesmo com a pior crise 

de todos os tempos, 

Mogi conseguiu saldo 

positivo de mais de 

2.100 novos empregos 

com carteira assinada.



WI-FI NOS ÔNIBUS

42 ônibus 

atendidos, 

oferecendo 

mais praticidade 

aos usuários.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



NOVO E
MODERNO INÉDITO

APP MOGI NO PONTO

Com 1,3 milhão 

de acessos, o app 

Mogi no Ponto - 

Citta Mobi facilita 

a vida do cidadão 

mogiano, com 

informações como 

horário do próximo 

ônibus e atrasos.



MAIO AMARELO

Campanha desenvolvida 

em maio com palestras e 

ações de conscientização. 

O resultado foi a redução 

de 24% nas mortes no 

trânsito – de 66 em 2016 

para 49 em 2017.

* Informações Infosiga – janeiro/outubro

TRÂNSITO SEGURO
MOGI PELA VIDA



APP FALA MOGI

Desenvolvido 

para facilitar a 

comunicação 

entre cidadão 

e Ouvidoria 

da Prefeitura.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



APP E SITE SEMAE CONECTA

Desenvolvido 

para facilitar a 

comunicação 

entre cidadão 

e Semae.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



PRAÇAS DIGITAIS

Em 2017, a Prefeitura criou 

o Programa Praças Digitais, 

que oferece internet 

gratuita em locais públicos,

como Largo do Carmo, Largo do 

Rosário, Osvaldo Cruz e a Praça 

da Liberdade, em Jundiapeba, 

Terminais Central e Estudantes, 

Parques Centenário, Leon Feffer e 

Botyra Camorim Gatti; no Pronto 

Atendimento ao Cidadão (PAC, 

na Prefeitura); no Ginásio Hugo 

Ramos; no Centro Cultural e na 

Praça Coronel Benedito de Almeida.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



MOGI É AGRO

Novo programa da 

Secretaria Municipal de 

Agricultura proporciona 

melhoria de todo o 

processo produtivo, desde 

o cultivo até o escoamento 

e a comercialização dos 

produtos, valorizando e 

fortalecendo uma cadeia 

de 2,5 mil produtores 

rurais mogianos.

NOVO



NOVA SEDE DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA

A Secretaria Municipal 

de Agricultura agora 

atende no prédio do 

Mercado do Produtor 

Minor Harada, facilitando 

o acesso de agricultores, 

atacadistas, varejistas e 

do público em geral.



GRANDE MELHORA NO RANKING 
DE SANEAMENTO BÁSICO

Mogi das Cruzes 

subiu do 39º lugar 

em 2016 para o 

29º, registrando 

indicadores 

melhores que 21 

capitais, como Belo 

Horizonte, Vitória e 

Florianópolis.



COLETA E TRATAMENTO
DE ESGOTO EM JUNDIAPEBA 
E VILA SÃO SEBASTIÃO

Distrito de 

Jundiapeba ganhou 

5.000 metros 

lineares de rede, a 

maior parte na Vila 

Nova Jundiapeba. 

O sistema também 

foi ampliado na Vila 

São Sebastião.



REDES DE ÁGUA PARA
CEZAR DE SOUZA E SABAÚNA

10 quilômetros de 

rede que atendem 

13 mil pessoas.



SERVIÇOS MAIS EFICIENTES 
EM BRAZ CUBAS

Setorização das 

redes agiliza 

manutenção, 

reduz vazamentos 

e melhora 

abastecimento aos 

130 mil moradores 

do distrito.



RECUPERAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO DA VILA NATAL

Reforma do 

reservatório 

responsável pelo 

abastecimento de 

39 bairros e 50 

mil moradores.



AMPLIAÇÃO DAS 
EQUIPES DE ZELADORIA

A Secretaria de Serviços 

Urbanos vai investir 

na aquisição de novos 

equipamentos e ampliar as 

equipes responsáveis pelos 

serviços de varrição e 

manutenção em córregos 

e muros de arrimo, 

estradas vicinais, parques, 

áreas verdes e calçadas.



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3 novos núcleos 

regularizados em 2017 e 

mais de 1.000 mogianos 

beneficiados com a 

entrega dos documentos 

de propriedade. Em 

2018, outros 6 núcleos 

devem ser regularizados, 

beneficiando quase 

2.500 pessoas.



MINHA CASA MINHA VIDA

300 

apartamentos 

do Residencial 

Manacá.



PROJETOS FUTUROS



NOVO

A maior obra de mobilidade urbana de Mogi das Cruzes já 

pode ser quase considerada uma solução presente na vida dos 

mogianos: sua inauguração será no próximo dia 3 de fevereiro.

2º TÚNEL COMPLEXO VIÁRIO 
TIRRENO DA SAN BIAGIO



DISTRITO INDUSTRIAL 
DO TABOÃO

Em parceria com o 

Governo Federal e o 

Estado, a Prefeitura 

vai melhorar a 

infraestrutura da 

região, beneficiando 

empresas já instaladas 

na região e atraindo 

novos investimentos 

para a cidade.



MAIS INDÚSTRIAS 
PARA MOGI

A Prefeitura iniciará programa para atração de novas 

indústrias, divulgando as potencialidades e os incentivos 

que a cidade dispõe para receber investidores.



MELHORIAS NO TRÂNSITO

Para melhorar o 

trânsito e diminuir 

congestionamentos, 

50 semáforos em 

cruzamentos da região 

central e grandes 

corredores serão 

operados a distância, 

pela Central Semafórica, 

trazendo mais agilidade 

ao trânsito.



NOVOS ÔNIBUS PARA 
MODERNIZAR A FROTA

Ainda no primeiro 

semestre de 2018, Mogi 

das Cruzes vai receber

40 novos ônibus, que 

irão substituir veículos 

mais antigos e terão 

sistema de wi-fi.

Destes, 10 ônibus também 

terão lugar a mais para 

transportar pessoas que 

utilizam cadeira de rodas.



TERMINAL DE ÔNIBUS 
EM JUNDIAPEBA

Como parte das obras 

do Corredor Leste-Oeste, 

será construído novo 

Terminal de Ônibus, 

com investimento de 

R$ 4 milhões.

O Terminal facilitará o 

acesso às linhas de ônibus 

e ficará perto da estação 

de trem, aumentando a 

mobilidade na região. NOVO



COBERTURAS DE 
PONTOS DE ÔNIBUS

A partir de 2018, a 

Prefeitura colocará 

em prática o 

planejamento para 

implantação de 

novas coberturas 

pela cidade.

NOVO



MELHORIAS NAS LINHAS DE 
ÔNIBUS QUE ATENDEM O 
DISTRITO DE CEZAR DE SOUZA



REVITALIZAÇÃO
DAS CICLOFAIXAS

Trabalho de 

recuperação 

incluirá pintura, 

reposição de 

tachões e outras 

intervenções.



CONTINUAÇÃO
DO MAIO AMARELO

Continuidade 

do programa 

que estimula 

a segurança e 

a redução de 

acidentes,

com diminuição 

nas mortes.



AMPLIAÇÃO DAS 
PRAÇAS DIGITAIS

Ampliação do Programa 

Praças Digitais, que leva 

wi-fi gratuito para praças 

da cidade, na região de 

Sabaúna, Santo Ângelo, 

Biritiba Ussu, Taiaçupeba, 

Rodeio e Cezar de Souza.



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
PELA INTERNET

Em 2018, a Prefeitura colocará no 

ar um novo sistema para emissão 

do alvará de construção para 

obras particulares, diminuindo 

a burocracia e facilitando a 

obtenção do documento. 

Outro sistema permitirá  

consultar a regularidade das 

obras civis, hoje um dos assuntos 

mais demandados da Ouvidoria.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



SISTEMAS DE AGENDAMENTO 
ELETRÔNICO PARA O PAC

Inicialmente, 

o sistema 

atenderá 

idosos e 

pessoas com 

deficiência.

NOVO E
MODERNO INÉDITO



NOVAS FEIRAS NOTURNAS

Depois do sucesso 

das feiras noturnas 

da Rua Braz Cubas 

e do Mercado 

do Produtor, a 

Secretaria de 

Agricultura prepara 

o lançamento de 

feiras em outras 

regiões da cidade.



MAIOR OFERTA DE PRODUTOS DA 
REGIÃO NA MERENDA ESCOLAR

O objetivo é ampliar 

cada vez mais a oferta 

de produtos agrícolas 

da cidade na merenda 

escolar. Além de 

melhorar a alimentação 

das crianças, a 

iniciativa aumenta a 

renda dos agricultores.



REFORMA DO 
MERCADO MUNICIPAL

O mais tradicional centro de 

compras da cidade passará 

por restauração no piso e 

telhado no início de 2018.



CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ESTRADAS RURAIS

A Prefeitura mapeou os 

pontos críticos dos mais de 

700 quilômetros de estradas 

rurais da cidade e vai 

intensificar os trabalhos de 

manutenção e conservação, 

buscando recursos de 

programas como o Fehidro.



CORREDOR LESTE-OESTE 
(AVENIDA DAS ORQUÍDEAS)

Obras caminham para 

50% do cronograma e 

devem ser entregues 

ainda este ano, 

oferecendo uma nova 

rota para quem vai até 

Suzano e o Rodoanel.

NOVO



RECAPEAMENTO DE
RUAS EM CEZAR DE SOUZA



INSTALAÇÃO DE GRADIL
NO CÓRREGO DOS CORVOS



IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE
LAZER NO JARDIM DAS BANDEIRAS



REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO 
DA PRAÇA SACADURA CABRAL

Após a entrega do segundo túnel, um 

grande projeto de reurbanização será 

realizado na região que inclui a Praça 

Oswaldo Cruz, a antiga Sacadura Cabral 

e o espaço na rua Cabo Diogo Oliver.

Toda a região será integrada e receberá 

acessibilidade, arborização, requalificação 

e valorização dos pedestres.

NOVO



VALORIZAÇÃO DA 
REGIÃO CENTRAL

Seguindo o modelo da rua Prof. Flaviano de Melo, 

serão beneficiadas as ruas Dr. Deodato Wertheimer, 

Paulo Frontin, Coronel Souza Franco, Moreira da 

Glória e Presidente Rodrigues Alves.

Todas receberão acessibilidade, bancos, nova 

iluminação e paisagismo. É uma forma de valorizar 

os pedestres e de redescobrir o Centro, atraindo 

pessoas e aumentando o fluxo de consumidores, com 

reflexos para o comércio e a valorização da cidade.

NOVO



NOVAS CENTRALIDADES

O projeto prevê a recuperação 

e a valorização de ruas 

situadas em locais de grande 

fluxo de pessoas, como a 

Deodato Wertheimer (em Braz 

Cubas), Capitão Manoel Rudge, 

Laurinda Cardoso Mello Freire, 

Altino Arantes (Jundiapeba), 

Santana e a João XXIII.

O projeto prevê também a 

criação de novas vagas de 

estacionamento.
NOVO



RECAPEAMENTO E CRIAÇÃO DE 
EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

Principais corredores da cidade 

receberão recapeamento, 

nova iluminação e novos 

equipamentos urbanos.



MAIS SEGURANÇA: ENTRADAS DA 
CIDADE COM ILUMINAÇÃO EM LED

Todas as entradas da cidade receberão 

iluminação em LED, mais econômica e 

eficiente, aumentando a segurança de 

pedestres e motoristas. Serão instaladas 

563 lâmpadas de alto desempenho.

• Avenidas Lourenço de Souza 
Franco e Francisco Ferreira Lopes

• Avenida Engenheiro Miguel Gemma

• Mogi-Bertioga

• Mogi-Dutra

NOVO



ÁGUA COM MAIS QUALIDADE

A modernização da 

Estação do Semae da 

Rua Otto Unger e o 

início da operação de 

novo equipamento na 

Estação de Captação no 

Rio Tietê vão melhorar 

ainda mais a qualidade 

da água do Semae. 

A Estação de 

Tratamento da Avenida 

João XXIII, em Cezar, 

também será reformada.



REFORÇO NO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EM 73 BAIRROS

O novo sistema de abastecimento de 

água da Vila Moraes atenderá região 

composta por 73 bairros e mais de 

200 mil pessoas. 

Outra melhoria é a implantação de 

um novo reservatório, 2,5 vezes 

maior do que a anterior, para o 

Jardim Bela Vista, em Cezar. 

O Jardim Maricá e o Residencial Bella 

Cittá também terão benfeitorias 

em todo o sistema, melhorando o 

abastecimento dos bairros.



ÁGUA TRATADA NA 
CHÁCARA GUANABARA

Semae concluiu a perfuração 

de um poço e a instalação 

de bombas para um sistema 

de abastecimento no bairro. 

A próxima etapa será a 

compra de reservatório 

de 400 mil litros, casa de 

química para tratamento da 

água e tubulações para a 

rede de distribuição.



POÇOS ARTESIANOS NO 
PARQUE SÃO MARTINHO E 
JARDIM NOVE DE JULHO

O Semae ampliará o 

fornecimento de água 

para a população do 

Parque São Martinho e 

Jardim Nove de Julho 

com a perfuração de 

dois poços artesianos.



NOVOS RESERVATÓRIOS 
JUNDIAPEBA E OROXÓ

Serão instalados 3 

reservatórios, sendo: 

•  um em Jundiapeba 

(7 milhões de litros) 

•  e dois no Oroxó 

(2 milhões de litros cada)



REDES DE ESGOTO 
NO BOTUJURU

A Prefeitura prossegue 

realizando as obras de 

coleta e tratamento de 

esgoto no Botujuru e parte 

de Cezar de Souza. São 

45 quilômetros de redes 

de esgoto e estações de 

bombeamento.



TRATAMENTO DE ESGOTO 
EM SABAÚNA

O Semae implantará 

um sistema autônomo 

de coleta, condução e 

tratamento de esgoto 

sanitário em Sabaúna.



ESTUDOS PARA 
MELHORIA DA DRENAGEM 
EM CEZAR DE SOUZA



MELHOR SANEAMENTO BÁSICO

Obras como reforma de estações elevatórias e de sistemas 

de bombeamento vão melhorar a coleta de esgoto em 

bairros como Jundiapeba, Conjunto Toyama e Jardim 

Aeroporto 2, beneficiando mais de 60 mil moradores.



REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS

Em 2018, a Prefeitura concluirá 

a regularização fundiária de 

aproximadamente 1.000 imóveis.

É tranquilidade para as famílias 

que antes conviviam com o risco 

de perder suas moradias.



ZELADORIA

Mas, além de todos estes 

investimentos, também é 

preciso cuidar com carinho 

da zeladoria da cidade. 

Programas como o Cuida 

+ Mogi foram criados 

para melhorar o trabalho 

de manutenção e serão 

ampliados durante a gestão. 



OBRIGADO


