
ItapevI completa 
50 anos de emancIpação
Há exatamente cinqüenta anos, o 

distrito de Itapevi desligava-se da 
cidade de Cotia e se tornava uma 
nova cidade. Mais de novecentos 
moradores do distrito disseram 
sim à emancipação, no plebiscito 
realizado em 14 de dezembro de 
1958. No dia 18 de fevereiro de 
1959, o governador Carvalho Pinto 
sancionou a lei estadual n.º 8.525 
que criou o município de Itapevi.
Assim começa a história do 

município de Itapevi, que guarda 
em seu passado outras diversas 
histórias. Histórias das famílias 
Nunes e Abreus, que chegaram no 
vilarejo pertencente à cidade de 
Cotia no século 19, acompanhando 
o progresso que aos poucos chegava 
pelos trilhos da Estrada de Ferro 
Sorocabana. No final do século 19, 
famílias de imigrantes que teriam 
grande importância na história de 
Itapevi instalam-se no povoado: os 
Chaluppe (libaneses); os Belli, os 
Michelotti, os Sillicani e os Roncagli 
(de origem italiana). 
Em 10 de julho de 1875, era 

inaugurada a Estação Cotia, no 
local onde hoje se encontra o centro 
de Itapevi. Na verdade, a construção 
não passava de uma pequena 

Em 18 de Fevereiro de 1959 foi sancionada a lei que criou o município de Itapevi

parada, utilizada para abastecer 
as locomotivas, que seguiam em 
direção ao interior. A parada foi 
reconstruída por diversas vezes, até 
a construção da atual Estação de 
Itapevi da CPTM, em 1985. 
Em 1920, o povoado que cresceu 

ao redor da parada de trens ainda 
era pertencente ao município de 
Cotia. No entanto, já evidenciava 
sinais de crescimento e lutava por 
sua elevação à categoria de distrito. 
A elevação foi conquistada em 19 
de outubro daquele ano, fruto dos 
esforços de Joaquim Nunes Filho, o 

Nhô Quim, que também contribuiu 
para a chegada da rede de energia 
elétrica, em 1929, e do primeiro 
telefone público, em 1935. 
Em 1941, os moradores do 

distrito conquistaram a mudança do 
nome da estação de trens, que até 
então se chamava Estação Cotia, 
para Estação Itapevi. A mudança 
contribuiu para uma melhor 
identificação por parte dos Correios, 
na distribuição de correspondência. 
Além disso, estimulou o espírito 
emancipacionista entre os 
moradores da região, que viam 

sua comunidade crescer junto com 
a criação de diversos loteamentos, 
geridos pelo empresário Carlos de 
Castro.
Personagens históricos, como Raul 

Leonardo, Rubens Caramez, Romeu 
Manfrinato, Cesário de Abreu e 
o padre Romeo Mecca, fizeram 
parte da comissão que lutou pela 
emancipação política de Itapevi, 
durante os anos 1950. Na ocasião 
do plebiscito, participaram 1.002 
moradores do distrito, dos quais 
972 votaram a favor e 30 votaram 
contra a emancipação de Itapevi do 
município de Cotia. 

Praça 18 de fevereiro

Reportagem de jornal da época
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convocação
P. M. Itapevi – Proc. Nº 29227/07 – Concurso Público 
nº 01/07 – (Provimento do Cargo de MOTORISTA I) 
O Secretário Municipal de Administração CONVOCA 
os candidatos CLASSIFICADOS – MOTORISTA I  o 
17º, 19º e 20º da Listagem Geral; o 6º e 7º da 
Listagem de Afrodescendentes nos termos do item 
“Nomeação” do Edital do Concurso Público para 

secretaria de administração

poRtaRIas 

o provimento dos cargos da Prefeitura do Município 
de Itapevi. Os classificados deverão comparecer 
junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. 
Cristianópolis, Itapevi/SP, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar de 21/02/2009, sob pena de deserção. 
Itapevi, 21 de FEVEREIRO de 2009. Roberto Camal 
Rachid – Secretário de Administração.

pRocesso seletIvo 004/2009
classIFIcação FInal
O Secretário de Administração torna pública a 
Listagem Final dos Classificados do Processo 
Seletivo n° 004/2009 para os cargos de Médicos 

em diversas especialidades tais como: Clínico 
Geral SU/E, Médico Pediatra PS e Médico Clinico 
Geral UBS. Roberto Camal Rachid – Secretário de 
Administração

convocação pRocesso seletIvo 
19/2008 –
aGente comUnItÁRIo de saÚde -psF
P. M. Itapevi – Proc. Nº 35618/2008 –Processo 
Seletivo 019/2008 –AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE-PSF – O Secretário Municipal de 
Administração CONVOCA os candidatos 
CLASSIFICADOS – Cargo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE AMBUITÁ, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM ROSEMEIRE, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARQUE 
SUBURBANO, conforme listagem abaixo. Os 
classificados deverão comparecer junto à 
DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. 
Cristianópolis, Itapevi/SP, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar de 21/02/2009, sob pena de 
deserção. Itapevi, 21 de Fevereiro de 2009. 

aGente comUnItÁRIo de saÚde psF amBUItÁ

aGente comUnItÁRIo de saÚde psF JaRdIm RosemeIRe

aGente comUnItÁRIo de saÚde psF paRQUe sUBURBano
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secretaria de 
desenvolvimento Urbano
declaRação
Ref:  liberação de Repasse  do contrato nº 
0218.834-81/2007 
do ministério das cidades para o município 
de Itapevi 
Aos Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades 
Empresariais com sede neste Município, em 
conformidade com o disposto na Lei 9452 de 20 de 
março de 1997.
Comunicamos que no período de 06 de junho 
de 2008 até 31 de dezembro de 2008 através da 
Caixa Econômica Federal, houve a liberação de 
recursos de repasse para atendimento aos Serviços 
de Obras e Trabalhos Sociais, efetuados na execução 
do Projeto de Urbanização de Assentamentos Sub-
Normais do Areião - 1ªEtapa – Jd. Paulista – Itapevi, 
empresa contratada para execução de obras H. 
Guedes Engenharia Ltda., empresa contratada para 
assessoria ao Trabalho Social  Multisetorial Empresa 
de  Assessoria e Gerenciamento,  liberados os valores 
para pagamento das medições de março/2008 até 
outubro/2008, perfazendo o valor total de repasse, 
R$2.189.588,17 (dois milhões, cento e oitenta e 
nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete 
centavos), destinados a este Município referentes a 
parcela do contrato de repasse, antigo nº0138.525-
41/04 assinado em 30/04/2004 pelo Programa 
Habitar Brasil Bid e atual nº0218.834-86/07 
Termo Aditivo de Contrato assinado 27/11/2007 
do Programa de Aceleração do Crescimento-
Projetos Prioritários de Investimento, entre esta 
Prefeitura e o Ministério das Cidades. Itapevi, 16 de 
fevereiro de 2009. Jaci Tadeu da Silva Secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
Ref:  liberação de Repasse  do contrato nº 
0218.835-96/2007 
Do Ministério das Cidades para o Município de 
Itapevi 
Aos Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades 
Empresariais com sede neste Município, em 
conformidade com o disposto na Lei 9452 de 20 de 
março de 1997.
Comunicamos que no período de 24 de junho de 
2008 até 31 de dezembro de 2008 através da Caixa 
Econômica Federal, houve a liberação de recursos 
de repasse para atendimento aos Serviços de Obras 
efetuadas na execução do Projeto de Urbanização de 
Assentamentos Sub-Normais do Areião - 2ªEtapa – 
Itapevi, empresa contratada para execução de obras 
Soebe Construção e Pavimentação Ltda, liberados os 
valores de pagamento das medições de março/08 
até setembro/2008, perfazendo o total de repasse, 
R$ 1.096.007,14 (hum milhão e noventa e seis 
mil e sete reais e quatorze centavos) destinados a 
este Município referentes a parcela do contrato de 
repasse, antigo nº0000420-24/04, assinado em 
08/12/06 do Programa Habitar Brasil Bid e atual 
nº0218.835-96/07 Termo Aditivo de Contrato 
assinado 27/11/2007 do Programa de Aceleração 
do Crescimento-Projetos Prioritários de Investimento, 
entre esta Prefeitura e o Ministério das Cidades.
Itapevi, 16 de fevereiro de 2009. Jaci Tadeu da Silva

Secretário de Desenvolvimento Urbano
Ref:  liberação de Repasse  do contrato nº 
0218.834-81/2007 Do Ministério das Cidades 
para o Município de Itapevi 
Aos Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades 
Empresariais com sede neste Município, em 
conformidade com o disposto na Lei 9452 de 20 de 
março de 1997.
Comunicamos que no período de 01 de janeiro de 
2009 até esta data através da Caixa Econômica 
Federal, houve a liberação de recursos de repasse 
para atendimento aos Serviços de Obras e Trabalhos 
Sociais, efetuados na execução do Projeto de 
Urbanização de Assentamentos Sub-Normais do 
Areião - 1ªEtapa – Jd. Paulista – Itapevi, empresa 
contratada para execução de obras H. Guedes 
Engenharia Ltda., empresa contratada para 
assessoria ao Trabalho Social  Multisetorial Empresa 
de  Assessoria e Gerenciamento,  liberados os valores 
para pagamento das medições de outubro/2008 até 
dezembro/2008, perfazendo o valor total de repasse, 
R$379.039,99 (trezentos e setenta e nove mil e trinta 
e nove reais e noventa e nove centavos) destinados 
a este Município referentes a parcela do contrato 
de repasse, antigo nº0138.525-41/04 assinado 
em 30/04/2004 do Programa Habitar Brasil Bid e 
atual nº0218.834-86/07 Termo Aditivo de Contrato 
assinado 27/11/2007 do Programa de Aceleração 
do Crescimento-Projetos Prioritários de Investimento, 
entre esta Prefeitura e o Ministério das Cidades.
Itapevi, 16 de fevereiro de 2009. Jaci Tadeu da Silva
Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Ref:  liberação de Repasse  do contrato nº 
0218.835-96/2007 
Do Ministério das Cidades para o Município de 
Itapevi 
Aos Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades 
Empresariais com sede neste Município, em 
conformidade com o disposto na Lei 9452 de 20 de 
março de 1997.
Comunicamos que no período de 01 de janeiro 
até esta data através da Caixa Econômica Federal, 
houve a liberação de recursos de repasse para 
atendimento aos Serviços de Obras efetuadas 
na execução do Projeto de Urbanização de 
Assentamentos Sub-Normais do Areião - 2ªEtapa 
– Itapevi, empresa contratada para execução das 
obras Soebe Construção e Pavimentação Ltda, 
liberados os valores de pagamento das medições 
de outubro/08 até dezembro/2008, perfazendo o 
total de repasse, R$380.731,42 (trezentos e oitenta 
mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois 
centavos), destinados a este Município referentes a 
parcela do contrato de repasse, antigo nº0000420-
24/04, assinado em 08/12/06 do Programa Habitar 
Brasil Bid e atual nº0218.835-96/07 Termo Aditivo 
de Contrato assinado 27/11/2007 do Programa de 
Aceleração do Crescimento-Projetos Prioritários de 
Investimento, entre esta Prefeitura e o Ministério das 
Cidades. Itapevi, 16 de fevereiro de 2009.
Jaci Tadeu da Silva Secretário de Desenvolvimento 
Urbano

secretaria de Finanças
aUdIÊncIa pÚBlIca
a pReFeItURa do mUnIcÍpIo de ItapevI 
convida a população a participar da Audiência 
Pública destinada à demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais do Município  –  3º 
Quadrimestre de 2008, atendendo ao disposto no 

artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que se 
realizará no dia 27 de fevereiro de 2009, às 16:00hs, 
na Câmara Municipal de Itapevi, sito a Rua Arnaldo 
Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi.

secretaria de Higiene e saúde
departamento de vigilância à saúde
o diretor do departamento torna público: 
a lavRatURa do aUto de InFRação:
Razão Social : Cozinha Gourmet Ltda – ME – 
Processo nº 0365/07, Marco Antonio Paulino-
ME – Processo nº 0036/08, Milton do Santos 
– Processo nº 2975/09, Santo Capobianco 
Junior – EPP – Processo        nº 3040/09, Santo 
Capobianco Junior – EPP – Processo nº 3041/09, 
Cléia Venturi – ME – Processo nº 0481/06.
a lavRatURa de aUto de ImposIção de 
penalIdade: Razão Social : Hélio Aparecido 
Ferreira dos Santos – Processo             nº 0371/07, 
Rudy Dsantos Rodrigues – Processo nº 0440/07, 
Joaquim Rodrigues Bertunes Pizzaria – ME – 
Processo nº 0597/07, Rosi & Van Restaurante 
Ltda – ME – Processo nº 0375/09, Braslog 
Logística Ltda – Processo nº 0874/09, Helena 
Messaros Inacio – Processo nº 1017/09, Gercino 
Caboclo da Silva – Processo nº 1425/09, Itamaro 
Martins de Oliveira – Processo nº 1435/09, 
Feki Logística e Transportes Ltda – Processo nº 
1617/09, Vandeir José de Oliveira Junior – 
Processo          nº 0224/09. deFeRImento 
de solIcItação de pedIdo de pRaZo: 
Razão Social : Bioervas Farmácia de Manipulação 
Ltda – Processo       nº 0208/06, Missão Filadélfia 
– Processo nº 0286/08, Shexaine de Itapevi 
Drogaria e Perfumaria Ltda – ME – Processo 
nº 0312/08, João Francisco da Silva Bar e 
Lanchonete  - Processo nº 2549/09, Vandeir José 
de Oliveira Junior – Processo nº 0224/09, J.F. 
Lanchonete Ltda – ME – Processo nº 0522/07
deFeRImento de deFesa ReFeRente 
aUto de InFRação: Razão social : Marcelo 
de Lara Gouveia – Processo nº 1437/09.
IndeFeRImento de deFesa ReFeRente 
aUto de InFRação / RecURso 
ReFeRente aUto de ImposIção de 
penalIdade: Razão Social : Vandeir José 
de Oliveira Junior – Processo nº 0224/09, J.F. 
Lanchonete Ltda – ME – Processo nº 0522/07, 
Cléia Venturi – ME – Processo nº 0481/06, 

Itamed clínica Médica S/c Ltda – Processo          nº 
1436/09,Central do Real Minimercado Ltda – ME 
– Processo nº 0504/08, Setuko Bunno – Processo 
nº 1284/09, Dilma Alves Lima Oliveira – Processo   
nº 0373/07. DEFERIMENTO da Solicitação de 
Renovação da Licença de Funcionamento:
Razão Social : Ativa Distribuição e Logística Ltda – 
CEVS : 352250507-493-000008-1-7 – Processo nº 
0640/07. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir 
a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao 
cancelamento deste documento.
DEFERIMENTO da Defesa referente a lavratura 
do Termo de Colheita de Amostra nº 0194 A – 
Razão Social : Cooperativa Agropecuária Itagipe 
Ltda – Processo nº 0108/08.

comUnIcado sHs-dtvIsa 004/2009
Aos responsáveis pelos estabelecimentos 
instalados neste município. A diretoria do 
Departamento de Vigilância à Saúde comunica 
para conhecimento e/ou providências:
Considerando a Resolução RDC nº 96/2008, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 
o Comunicado do Centro de Vigilância Sanitária 
nº 19/2009, informamos por meio deste, que a 
propaganda ou publicidade de Medicamentos 
Sujeitos ao Controle Especial é restrita à revistas 
de uso e conteúdo exclusivamente técnico, 
dirigida unicamente para os profissionais 
habilitados a prescrever esses produtos. Portanto, 
conforme esses dispositivos legais, às proibições 
se estendem ao bloco de receituário médico.
O descumprimento desta instrução configura 
infração de natureza sanitária, sujeitando o 
estabelecimento em medidas legais cabíveis de 
acordo com a Lei Federal 6.360/76 e os incisos XIX 
e XX, do artigo 122, da Lei Estadual 10.083/98. 
Itapevi, 10 de fevereiro de 2009 Atenciosamente,
Ubiratan Carvalho Pereira Diretor do Departamento 
de Vigilância à Saúde
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ItapevI – 
de vIlaReJo de cotIa À cIdade 

Rua Joaquim Nunes

Imagem da região onde hoje se localizam os 
bairros Vila Dr. Cardoso e Jardim Vitápolis.

Praça Central (atual Pça. Carlos de Castro)

Antiga residência da Família Nunes, que 
atualmente abriga o Paço Municipal

Vista de casas antigas de Itapevi, em geral semelhantes às encontradas em cidades 
do interior do Estado, com varandas e sem garagens
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 50 anos
em FRanco cRescImento

Praça 18 de fevereiro
Corredor Oeste - Fevereiro de 2009

Panorâmica de Itapevi - 2009

Região central - 2009
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RomaRIas completam 45 
anos de eXIstÊncIa

Expressão das tradições do 
sertanejo, dos amigos do 
interior do Brasil, as cavalgadas 
e romarias são importantes 
manifestações históricas, culturais 
e da fé católica em Itapevi. De 
mãos dadas com a história do 
município, que comemora 50 anos 
de emancipação, as romarias à 
cavalo na cidade completam 45 
anos de existência.
Tudo começou com uma 

promessa feita pelo saudoso 
Ermes Gonçalves, que almejava 
a cura da doença de um parente. 
Obtendo a graça, Ermes 
organizou a primeira Romaria de 
Itapevi à cidade de Pirapora do 
Bom Jesus, em 16 de maio de 
1964. 
Contando com a participação 

de 28 peregrinos, de diversas 
famílias da cidade, a romaria à 
cavalo recebeu as bênçãos do 
padre Romeo Mecca, pároco da 
Igreja de São Judas Tadeu, outra 
importante figura histórica de 
Itapevi.
Ano após ano, a romaria cresceu 

em número de participantes e em 
importância para o município. 
Hoje, as peregrinações são 
organizadas pela Associação dos 
Romeiros de Itapevi, presidida 
atualmente por Ricardo José 
Miranda e milhares de pessoas 
acompanham as romarias. Cada 
peregrino traz em seu coração 
um pedido especial: saúde, paz, 
trabalho, esperança num futuro 
melhor. A fé e a confiança na 
obtenção das graças atrai mais e 
mais romeiros

cavalGada HomenaGeIa 
anIveRsÁRIo

No domingo (15), a Prefeitura 
em parceria com a Associação dos  
Romeiros de Itapevi realizou uma 
cavalgada pelas ruas do município, 
onde participaram carros de boi e 
dezenas de cavaleiros.
O evento fez parte da programação 

especial de aniversário de 50 anos 
de emancipação de Itapevi, que 
visou resgatar a cultura popular dos 
antigos moradores, dos que lutaram 
pela emancipação de Itapevi e 
contribuíram para a grandeza da 
cidade.
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O Brasão de Armas de Itapevi foi 
instituído pela Lei nº 7, de 20 de 
maio de 1961, com as seguintes 
características:
Escudo português, redondo, parti-

do e cortado, encimado por uma 
coroa mural, no primeiro campo de 
sinople (verde) uma chave de prata, 
em aspa com uma albarda do mes-
mo metal. No segundo campo de 
goles (vermelho) uma locomotiva na 
sua cor natural. No terceiro campo 
de goles (vermelho) uma engre-
nagem de ouro. No quarto campo 
de sinople (verde) um rio de prata. 
No pé do brasão um listel de goles 
(vermelho) com a legenda em letras 
de prata “Labor et Progressum” e 
mais a palavra “Itapevi” em ouro, 
ladeada pelas datas 19.10.1920 e 
18.2.1959.
O SIGNIFICADO
O escudo português redondo lem-

bra nossa tradição lusa e o ciclo da 
colonização do Brasil no quinhen-
tismo.
No primeiro campo de sinople 

(verde) a chave de prata e aa ala-
barda do mesmo metal evocam São 
Pedro e São Judas Tadeu, protetores 
da cidade e de seu povo, dentro do 
sentimento espiritual e cristão.

o BRasão de aRmas
No segundo campo de goles (ver-

melho) uma locomotiva, a Barone-
sa, a primeira que parou na estação 
para relembrar que Itapevi nasceu 
de uma estação de estrada de ferro, 
naquela época, Cotia, e seu pro-
gresso se deve, principalmente, à 
ferrovia.
No terceiro campo de goles (ver-

melho), uma engrenagem de ouro, 
simbolizando a vida industrial de 
Itapevi, como fonte da sua riqueza.
No quarto campo, de sinople 

(verde), um rio de prata, o Baru-
eri-Mirim, que atravessa o municí-
pio com poder vivificante de suas 
águas.
Campos do Brasão (os esmaltes) 

verde e vermelho. Nos primeiro e 
quarto campos, de sinople (verde), 
siginificam a esperança, a abundân-
cia e a liberdade.
Nos segundo e terceiro campos, de 

goles (vermelho), significam o valor, 
a luta, a intrepidez, a ousadia e a 
fortaleza de ânimo. Metais aplicados 
(prata e ouro), tem a seguinte sig-
nificação: a prata significa a pureza, 
o ideal, a integridade, a eloqüência 
e a nobreza de empreendimentos; o 
ouro significa a riqueza, a força, a fé 
e a constância.
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A cidade de Itapevi celebrou 
a passagem de 50 anos de 
emancipação política com uma 
grande programação festiva, 
organizada pela Prefeitura. Entre 
14 e 19 de fevereiro, o município 
foi palco de eventos culturais e 
esportivos, homenagens e ações 
sociais gratuitas à população. O 
ponto alto da festa foi o show da 
dupla sertaneja Rick e Renner, na 
noite de 18 de fevereiro, que atraiu 
mais de 20 mil pessoas ao CEMIP 
(Centro Municipal de Eventos).

Durante o dia, a festa teve lugar 
na Igreja Matriz de São Judas Tadeu, 
onde o bispo dom Ercílio Turco, 
da Diocese de Osasco, presidiu 
uma missa de ação de graças. A 
Câmara Municipal homenageou 
emancipadores, ex-prefeitos e 
a prefeita Dra. Ruth Banholzer, 
durante sessão solene. No CEMIP, 
a Prefeitura ofereceu gratuitamente 
esportes, serviços sociais e cultura a 
milhares de pessoas, com o projeto 
Giro Cultural. 

Nos dias anteriores, a programação 
de aniversário foi marcada pela 
abertura da Copa Jubileu de Ouro 
de Futebol de Salão, no sábado 
(14). O torneio contará com 26 
equipes divididas em 12 categorias, 
o que representa cerca de 90 times. 
No domingo (15), a Prefeitura e a 
Associação de Romeiros de Itapevi 
organizaram uma cavalgada. 

Dezenas de peregrinos a cavalos e 
em carros de boi circularam pelas 
ruas da cidade. A festa foi encerrada 
com um animado almoço na 
Comunidade Kolping Cristo Rei.

O espaço 930 Graus, no Jardim 
Santa Rita, recebeu bom público, 
na segunda (16) e na terça-feira 
(17), que prestigiou apresentações 
culturais de violões, cordas, canto 
coral – organizada pela Casa da 
Cultura – e coreografias – a cargo 
da Companhia de Dança Municipal. 
Ainda na segunda-feira, a Prefeitura 
entregou à população a ampliação 
do CEMEB Prof. Irany Toledo de 
Moraes, também no Jardim Santa 
Rita.

A programação especial foi 

ItapevI comemoRa 50 anos com 
sHoWs, HomenaGens, atIvIdades 

cUltURaIs e espoRtIvas

encerrada na noite de quinta-feira 
(19), com grande show gospel de 
grupos locais e do cantor Marcelo 
Aguiar, que mobilizou cerca de 3 
mil pessoas no CEMIP. Apesar de 
concentrar atividades nessa semana, 
a festa do cinquentenário de Itapevi 
prossegue durante o ano inteiro, 
uma vez que todas as atividades da 
Prefeitura terão a marca dos 50 anos 
de emancipação do município.


