
Dedicação 
para construir 

um futuro melhor. 
Isso é trabalho que 

melhora a nossa 
cidade!

Propostas para Mogi das 
Cruzes continuar crescendo
O Dr Claudio Miyake tem propostas para Mogi das Cruzes continuar crescendo em várias áreas. Como vereador, ele luta 
por mais qualidade de vida em toda cidade e tem novos projetos para o futuro. Você pode conferir algumas de suas ideias 
abaixo. Para saber mais sobre as propostas, acesso o site do Dr Claudio Miyake: www.claudiomiyake.com.br.

Fala Mogi vai ouvir a população

Fala Mogi é mais um trabalho que 
melhora a nossa cidade!

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
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Fala
Mogi

Pensando em ouvir o cidadão mogiano, o Dr. Claudio Miyake criou o “Fala Mogi”. Um canal de comunicação para suges-
tões e queixas, que foi criado em 2016 inicialmente com o tema do transporte. A proposta de Miyake é dar prossegui-
mento à ação nos próximos anos, consultando a população sobre as mais diversas áreas da Administração Municipal.

Valorização do 
ciclismo e da 
mobilidade urbana

Incentivo ao 
empreende-
dorismo e à 
Inovação

Geração de 
empregos com 
processos seletivos 
que priorizem os 
moradores de Mogi

Implantação do 
(CEO) Centro de 
Especialidades 
Odontológicas

Manutenção da pauta de 
aumento do efetivo da 
Guarda Municipal e das 
polícias Civil e Militar

Incentivo aos 
artistas e entidades 
culturais do município

Ampliação do 
Programa de Saúde 
da Família e de 
unidades de saúde Entrega da 

Maternidade 
Municipal

Valorização 
do esporte 

de base

Compromisso 
com o SEBRAE E 
SINCOMÉRCIO para 
fomentar o setor de 
comércio, serviços e 
indústria

Investimentos no 
setor de turismo 
para consolidar 
Mogi das Cruzes 
como polo regional

Implantação do CETAS 
(Centro de Triagem de 
Animais Silvestres)
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