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IMUNIZAÇÃO O médico Zeno Morrone Jr. aplica uma das 5 mil doses da vacina 

trivalente contra a gripe oferecidas pela Suzano Papel a seus funcionários e familiares  
 

Tramita pelas comissões permanentes da Câmara de Mogi o projeto 

de lei complementar de autoria do Executivo que solicita 

autorização para o não ajuizamento de ações ou execuções fiscais 

de débitos tributários e não tributários de valores consolidados 

iguais ou inferiores a seis unidades fiscais do Município, hoje 

correspondentes a R$ 616,12. A proposta prevê a manutenção da 

inscrição do débito em dívida ativa, para fins de cobrança 

administrativa. O valor consolidado da dívida, a que se refere o 

projeto, irá resultar do débito original mais o encargos e 

acréscimos legais ou contratuais vencidos até a data de sua 

apuração. No caso da existência de vários débitos de um mesmo 

devedor, que superarem o limite, deverá ser ajuizada uma única 

execução fiscal. O projeto prevê também que ficarão remitidos 

(perdoados) os débitos com a Fazenda Municipal que, em 31 de 

dezembro de 2008, estivessem vencidos há cinco anos ou mais e 

cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a R$ 300,00. Com 

a aprovação da lei, a Prefeitura ficará autorizada a desistir das 

execuções fiscais de débitos de até R$ 616,12. Da mesma forma, 

ficarão cancelados os débitos abrangidos pela lei quando 

consumada a prescrição. Sendo a prescrição dos créditos 

tributários decretada pela Justiça, a interposição de eventual 

recurso ficará a critério do procurador da Prefeitura. A lei não prevê 

restituição de quaisquer importâncias já recolhidas anteriormente à 

sua vigência. A proposta da Prefeitura está baseada no fato de que 

o custo do ajuizamento de ação para cobrar dívidas menores acaba 

se equivalendo ou até ultrapassando o valor fixado. O projeto de 

lei, segundo informa o prefeito Marco Bertaiolli (DEM), visa adequar 

a legislação municipal à orientação do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo.  

http://odiariodemogi.com.br/colunistas/noticia_view.asp?mat=24036&edit=19


Caça aos votos 

Candidatos é que não faltaram à 10ª Feijoada do Vila Santista, 

realizada no último final de semana, em Mogi. Na festa comandada 

pelo diretor social Euclides Fernandes, lá estiveram os concorrentes 

a deputado federal Junji Abe (DEM) e Arlindo Chinaglia (PT), os 

estaduais Estevam Galvão (DEM), Donisete Braga (PT) e Chico 

Bezerra (PSB), além de vários vereadores. Evidência de que Mogi 
está na mira dos políticos, especialmente paraquedistas. 

  

Vencedora 

A artista plástica mogiana, Khaori Wakamatsu, foi a vencedora da 

primeira edição do Prêmio Belvedere Paraty de Arte 

Contemporânea, terminado dia 29 último, em Paraty. Na mesma 

data, teve início o vernissage da exposição dos 24 finalistas, na 

Galeria Belvedere, com um público superior a 200 visitantes. A 
mogiana venceu na modalidade de pintura. 

  

Despedida 

Após sete anos de atividades junto ao Ministério Público de Mogi, o 

promotor Fernando Henrique de Moraes Araújo, de Meio Ambiente, 

Infância e Consumidor, está deixando temporariamente a Cidade. 

Durante os próximos dois anos, ele passará a atuar junto ao Centro 

de Apoio da Infância do MP da Capital, atendendo a convite do 

procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira, e de Lélio 

Ferraz Siqueira Neto. O promotor enviou mensagem despedindo-se 

nominalmente das pessoas com que teve mais contato durante sua 

atuação na Cidade. E prometeu voltar ao final da experiência 
paulistana. 

  

Aprovado 

A Câmara de Mogi aprovou, ontem, por unanimidade, a outorga do 

título de Cidadão Mogiano ao gerente comercial da TV Diário, 

Renato Rossi Cocenza. Nascido em São José do Rio Preto, Cocenza 

está em Mogi desde 2001. A iniciativa do título foi do presidente da 
Câmara, vereador Mauro Araújo (PSDB). 

 

Frase do dia :  Mogi é uma Cidade de 450 anos. Apesar de ser 

meio tardio este processo de preservação está conseguindo 

conservar o que restou do patrimônio na Cidade.  Luiz David Costa 

Faria, presidente do Comphap sobre o tombamento do primeiro 

imóvel histórico de Mogi das Cruzes 
 

 


