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Em 2021, 
Jundiapeba 
ganhou luz!

lâmpadas de LED sendo instaladas
para levar segurança ao distrito

2.000

96% 1 cidade 
do Brasil

ª

a criar o GAEPE municipal
16R$ m

ilh
õe

s

investidos em auxílios

1.577
contribuições no 
Participa Mogi

da população adulta foi 
vacinada com a 1ª dose

Os empreendedores de rua ganharam mais

A água chegou 
na Chácaras 
Guanabara!

pontos
na cidade109

empregos
2.302O Mogi 

Conecta 
gerou



ALGUÉM TE CONTOU? SAÚDE
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Mogi é pioneira
no atendimento
Pós-Covid

∙ 9 especialidades
∙ Sem �la de espera
∙ Referência na região

pacientes atendidos
571

exames laboratoriais
254

exames de alta
complexibilidade

856
encaminhamentos
1.511

Nossa luta 
contra a 
pandemia

96% 99%
da população 
adulta vacinada

dos adolescentes 
vacinados

38.560 curados
da Covid

*dados referentes à 1ª dose em novembro/2021

1ª cidade da região 
a ter um sistema online de 
agendamento para agilizar a 
vacinação contra a Covid-19!

9.871 pessoas atendidas pela 
Caravana Mogi Contra a Covid

10 mil atendimentos por mês com 
a Central de Monitoramento Covid

6 unidades de referência no 
primeiro atendimento contra a Covid

Retomada das cirurgias eletivas 
na Unica Jundiapeba, Santa Casa e 
Hospital Municipal

200 atendimentos no Programa 
de Planejamento Familiar

Modernização do prédio do 
Sistema Único de Saúde

E AINDA TEVE MAISE AINDA TEVE MAIS



CULTURA

Prestação de contas semestral da Prefeitura de Mogi das Cruzes - Edição nº 02 • Julho a Dezembro de 2021

EDUCAÇÃO

• Mogi Contra Fome

• Mogi Conecta

• Auxílio Emergencial

• Auxílio Empresarial

• Programa de 
Parcelamento Mogiano

Um comitê de articulação para discutir 
os impactos da pandemia na Educação

que agora é da Urban95, trabalhando pela 1ª infância

atendidos pelos projetos 
de educação musical

investidos
nas creches 
subvencionadas

1 das 24 cidades 19 milhões

30.000
alunos

1.000 em novas
vagas

novas
creches5

480R$

milhões 7R$

R$

milhões

R$ 60 milhões
a mais do
que 2020investidos em educação

direcionados à merenda escolar

mil500

Estamos
cuidando
de você!

R$
investidos para auxiliar 400 artistas da cidade

E MAIS:
∙ Festival Nordestino
∙ Festival de Culturas Pretas
∙ Escola da Cultura
∙ Semana do Hip Hop
∙ Circo Corredor

Mogi é a primeira 
cidade do Brasil a 
instituir o GAEPE!



ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO SOCIAL

alguém te contou?MOGI DAS CRUZES

de alimentos arrecadados

cestas
básicas 
distribuídas

6.191 pacotes
de absorventes 
arrecadadoscobertores distribuídos

de materiais arrecadados
pacotes
de ração 
distribuídos

• Abordagem de acolhimento 24h 
para encaminhamento aos abrigos

• Distribuição de alimentos, 
cobertores e acolhimento dos pets

• Testagem rápida de Covid, HIV, 
Sí�lis e Hepatite B

Operação
Inverno

Pela 1ª vez o Ginásio Hugo 
Ramos acolheu as pessoas 
em situação de rua durante 
o período mais frio do ano

20 mil
crianças atendidas

toneladas
33,7

7.240

7.608 kg

84

9.544

327
voluntários inscritos

Cabelegria
1.520 mechas recebidas
34 perucas doadas

Arrecadação
de alimentos



VERDE E MEIO AMBIENTE ESPORTE E LAZER

pessoas atendidas nas
32 modalidadesesportivas
oferecidas pela Prefeitura

3.200
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PLANEJAMENTO E URBANISMO

300

• Saneamento ambiental
• Obras de mobilidade urbana
• Novos parquesMogi!

Retomamos a Usina 
de Triagem após
1 ano e 7 meses 
parada! Com isso...

de resíduos 
reciclados 
por mêstoneladas

300 Mogi foi sede do 
Ranking Paulista 
de Ciclismo!

400kg
de leite em pó 
arrecadados

Ritmo Rosa

para a melhoria de 
distribuição de água, 
redução de perdas e 
ampliação da reserva hídrica

10
milhões

R$

em recursos da 
Fehidro para melhorias 
no sistema de esgoto 
da cidade

para a ampliação 
e reforma das 
Estações de 
Tratamento de 
Esgoto

19R$
R$

milhões

33,1
milhões

para a reforma da 
Estação Elevatória 
de Esgotos de 
Jundiapeba

R$4,3 m
ilh

õe
s

4,3



MOBILIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA
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70%

20km

da Via Perimetral com a 
José Meloni, após a 
retirada da rotatória!

de estrada serão recuperadas no Taboão

de melhorias no trânsito

Garantimos a gratuidade na passagem para 
estudantes do Enem

Estamos redesenhando as linhas de ônibus

Ampliamos a frota 
nos horários de pico 
durante a pandemia

Mais luz
para Mogi!

514
lâmpadas de LED para o 
Mogilar, Rodeio e Ponte Grande

lâmpadas de LED para Jundiapeba

600

2.000

lâmpadas de LED 
para o Jardim Piatã

• 3 mil demandas de manutenção de vias 
atendidas

• + 60 mil toneladas de materiais recolhidos 
pela Operação Cata-Tranqueira 

• Retiramos 10 toneladas de lixo do Rio Tietê

e ainda...
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Respeito
ao dinheiro
público!

Recuperamos o saldo positivo 
de empregos na região!

contratações 
via Mogi 
Conecta2.302

Estamos fazendo o seu 
dinheiro render mais!

FINANÇAS

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

2019 2021

R$ 1.017
bilhão

RECEITA DESPESA RECEITA DESPESA

R$ 1.271
bilhão

R$ 976.584
milhõesR$ 908.309

milhões

2019

Despesa
sobre receita
84,75%

Despesa
sobre receita
76,82%

2021

2.510
+5,72% de mogianos

empregados

Mogi perdeu

vagas de
emprego

3.505
Mogi ganhou

vagas de
empregoDados referentes a outubro de 2021

Fonte: CAGED

2020 2021

30R$

milhões
economizados no primeiro 
semestre de 2021, com a 
revisão de contratos

Cerca de

16R$

milhões
conquistados 
em emendas 
parlamentares

MAIS DE



SEGURANÇA

HABITAÇÃO

DESTAQUE

Acompanhe o trabalho da prefeitura

alguém te contou?MOGI DAS CRUZES

Garantimos 
treinamento tático 
aos agentes da GCM

+ de 12 mil denúncias atendidas 
pela Fiscalização de Posturas 
no combate à pandemia

202 autuações da Lei do 
Silêncio

+ de 30 ocorrências atendidas 
de crimes contra a mulher

Milhares de 
moradias 
regularizadas títulos na 

Vila Paulista

54

6.000
famílias na Chácara Santo Ângelo

famílias no projeto 
de regularização 
geral do município

1.500

• Retirada da rotatória da Kazuo Kimura (Habib´s), na Nova Mogilar
• Clínica Escola para Transtorno do Espectro Autista
• Escola do Futuro em Jundiapeba, Jardim Santos Dumont e Jardim Margarida
• Finalização das obras da Maternidade Municipal
• Nova unidade do Programa Saúde da Família, na Vila Nova União

E VEM
MAIS EM
BREVE


