
ITAPEVI RECEBE CAMPEONATO PAULISTA 
DE JUDÔ NESTE DOMINGO

Neste domingo (05), Itapevi vai 
sediar o Campeonato Paulista – 
Capital e Grande São Paulo, uma 

das principais competições do 
esporte no país. De acordo com 
o Centro de Iniciação Esportiva 

e Social de Itapevi (CIESI), 
aproximadamente 300 atletas 
da cidade e de outros municípios 
do Estado deverão participar do 
campeonato. 
O evento será realizado a partir 

das 09h, no CIEF Cohab, situado 
à avenida Pedro Paulino, n° 120. 
Deste torneio, sairão quatro atletas 
de cada categoria que disputarão 
o título com os quatro melhores 
do Campeonato Paulista do 
Interior. Este será o terceiro ano 
consecutivo que Itapevi vai sediar 
o Campeonato Paulista. 
No período da manhã, assim como 

vem ocorrendo nos anos anteriores, 
será realizado o tradicional Festival 
com os judocas de até 10 anos de 
idade. Cerca de 200 medalhas 
devem ser entregues somente 

nesta primeira fase do evento. 
Em seguida, a partir das 13h, terá 
início a competição. Os melhores 
judocas da região se enfrentarão 
em busca de um título estadual. 
Atualmente, com o apoio da 

Prefeitura, 240 jovens participam 
de treinamentos de judô em Itapevi. 
As aulas acontecem em dois 
núcleos: um localizado na Casa da 
Cultura, no centro da cidade, e o 
outro no CEMEB Professora Maria 
Zibina de Carvalho, no bairro Alto 
da Colina. O Campeonato Paulista 
– Capital e Grande São Paulo que 
acontece na cidade no próximo 
domingo também representará 
mais uma oportunidade de ver os 
alunos dessa escolinha brilhando 
ao lado de judocas de renome em 
São Paulo.

Evento acontece no CIEF Cohab, a partir das 10h, com a participação de 300 atletas



Secretaria de Governo

DECRETO Nº4.596, DE 27 DE MARÇO DE 
2009.
(DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE 
PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 
DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN, NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA 
DE TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO 
CONTRIBUINTE E DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 
TFF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS).
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município 
de Itapevi, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 100 e seu 
parágrafo único e 136, parágrafo único, todos da lei 
Complementar n°34 de 23 de dezembro de 2005;
DECRETA:
Artigo 1º.  Fica alterado o prazo para pagamento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
– ISSQN, na prestação de serviço sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento 
– TFF, referente ao exercício de 2009, da seguinte 
forma:
I – para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, na prestação de serviço sob a 
forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte:
a)em parcelas única, ou de forma parcelada em até 4 
(quatro) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-
se a primeira até o décimo dia do mês de maio, e as 
demais até o décimo dia dos meses de junho, julho 
e agosto.
II – para a Taxa de Fiscalização de Funcionamento de 
Estabelecimento – TFF:
b)de forma parcelada, em até 4 (quatro) parcelas 
mensais e consecutivas vencendo-se a primeira até o 
décimo dia do mês de maio, e as demais até o décimo 
dia dos meses de junho, julho e agosto;
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Itapevi, 27 de março de 
2009. DRA. MARIA RUTH BANHOLZER PREFEITA
Publicado, por afixação, no lugar de costume e 
registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município 
de Itapevi, aos 27 de março de 2009. DR. JURANDIR 
SALVARANI SECRETÁRIO DE GOVERNO
DECRETO  Nº4.597, DE  27 DE MARÇO DE 
2009. (DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, 
ARMAZENAMENTO E ACESSO A IMAGENS, 
DADOS E INFORMAÇÕES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS).
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município 
de Itapevi, Estado de São Paulo, no uso de atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, 
CONSIDERANDO que o serviço de monitoramento 
constitui um importante instrumento de segurança, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 
do sistema de monitoramento, 
CONSIDERANDO ainda, que da análise das 
informações devem resultar ações de planejamento e 
operação,
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Itapevi, o 
sistema de vídeo monitoramento denominado “Projeto 
Olho Vivo”, atendendo ao disposto no Plano Diretor e 
autorizado pela Lei nº 1.866/2007;
Art. 2º - São objetivos do sistema de vídeo 
monitoramento:
I – vigilância permanente do espaço público por 
câmeras de vídeo; 
II – prevenção e combate ao crime;
III – controle e planejamento do tráfego urbano;
IV – vigilância e fiscalização de posturas municipais;
V – identificação e solicitação imediata de socorro;
VI – ordenamento urbano;
Art. 3º - A coleta e manuseio dos dados, imagens e 
informações através do presente sistema, devem 
respeitar os princípios fundamentais da inviolabilidade 
da intimidade, da honra, da imagem das pessoas, bem 
como de todos seus direitos e garantias legais;

Art. 4º - Fica vedada a captação de imagens do interior 
de residências, ambientes de trabalho ou quaisquer 
outros locais que se caracterizem como habitação, 
protegidos por lei;
Art. 5º - A coordenação do sistema ficará a Cargo do 
Comandante da Guarda Municipal de Itapevi, que 
atuará em colaboração com os órgãos que compõe 
o GGI-I;
Art. 6º - Os locais monitorados por câmeras de 
vídeo deverão conter o seguinte aviso: “área sob 
vigilância eletrônica”, acompanhado do logotipo da 
municipalidade;
Art. 7º - Cabe aos operadores da central de 
vídeo monitoramento informar imediatamente ao 
setor operacional, as infrações em andamento ou 
recentemente ocorridas, devidamente registradas;
Art. 8º - As gravações serão mantidas por 30 dias 
a contar da data de sua captação, podendo ser 
prorrogado o prazo, a pedido de parte interessada, 
mediante requerimento escrito, a critério do 
coordenador do sistema;
Art. 9º - A liberação de imagens, dados e informações 
captadas através do sistema, serão liberadas somente 
mediante determinação judicial ou por determinação 
expressa do coordenador, desde que devidamente 
motivada; 
Art. 10 – O acesso e operação na Central de 
Vídeo Monitoramento será permitida somente 
aos operadores, compreendido estes, servidores 
previamente credenciados pela coordenação do 
sistema, assegurado o acesso, sempre que solicitado 
expressamente, a membros do Judiciário e do 
Ministério Público;
Parágrafo Único – O credenciamento dos servidores 
obedecerá a realização e aprovação em Curso de 
Formação para operação do Sistema, cujo currículo 
deverá garantir conhecimentos técnicos para operação, 
manutenção e tratamentos dos dados, imagens e 
informações captadas;
Art. 11 – Cabe aos operadores da Central de vídeo 
monitoramento:
I – fiscalizar e impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas nas dependências da Central de vídeo 
monitoramento;
II – fiscalizar e impedir que informações, dados e 
imagens captadas sejam visualizados, alterados, 
copiados ou entregues a pessoa não autorizada;
III – fiscalizar e garantir que pessoas autorizadas 
tenham acesso à imagens, dados e informações nos 
limites da autorização;
Art. 12 – O acesso à Central de vídeo monitoramento 
deve ser controlado por sistema informatizado, devendo 
ficar registrado os horários de saída e entradas dos 
servidores credenciados; 
Parágrafo Único – Nos casos de acessos autorizados, 
estes devem ser registrados em livro próprio, com 
anotação dos horários de entrada e saída da 
pessoa autorizada, rubricado periodicamente pelo 
coordenador do sistema;
Art. 13 – Todos os servidores que operam o sistema, 
deverão guardar sigilo absoluto sobre as imagens, 
dados e informações captadas, sob pena de 
responsabilização administrativa e criminal;
Art. 14 – A coordenação do sistema deverá elaborar 
relatório de dados estatísticos, visando avaliação do 
sistema para fins de implantação de novas câmeras ou 
mudança de local, segundo os resultados;
Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário;     
Prefeitura do Município de Itapevi, 27 de março de 
2009. DRA. MARIA RUTH BANHOLZER PREFEITA
Publicado, por afixação, no lugar de costume e 
registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município 
de Itapevi, aos 27 de março de 2009. DR. JURANDIR 
SALVARANI SECRETÁRIO DE GOVERNO
SALVARANI SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº4.598, de 30 DE MARÇO DE 
2009.
(DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 
1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO GABINETE DE 
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Secretaria de Administração
CONVOCAÇÃO
P. M. Itapevi – Proc. Nº 29227/07 – Concurso Público nº 
01/07 – (Provimento do Cargo de ASSISTENTE SOCIAL 
e PAJEM) O Secretário Municipal de Administração 
CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS 
–ASSISTENTE SOCIAL o 2º da Listagem de 
Afrodescendentes e PAJEM o 1º da Listagem Geral e 
o 1º da Listagem de Afrodescendentes nos termos do 
item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para 
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 04/04/2009 **, sob pena de 
deserção. Itapevi, 04 de ABRIL de 2009. 
** 09/04/2009 – Ponto Facultativo em período integral 
nas repartições públicas do Município de Itapevi.
10/04/2009 – Feriado Sexta-Feira Santa. Roberto 
Camal Rachid – Secretário de Administração.

Portarias

GESTÃO INTEGRADA INTERMUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NOS TERMOS DESTE 
DECRETO).DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita 
do Município de Itapevi, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 
DECRETA:
Art. 1°- Fica convocada a 1ª Conferência Intermunicipal 
de Segurança Pública do Gabinete de Gestão 
Integrada Intermunicipal.
Art. 2°- A conferência Intermunicipal de Segurança 
Pública do Gabinete de Gestão Integrada Intermunicipal 
é parte integrante, preparatória  e eletiva da 1ª 
Conferência Nacional de Segurança Pública , e será 
realizada na Cidade de Osasco nos dias 13 e 14 de 
maio de 2009.
Art. 3°- Participarão da Conferência Intermunicipal de 
Segurança Pública do Gabinete de Gestão Integrada 
Intermunicipal, representantes dos Municípios de 
Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, 
Jandira, Itapecerica da Serra, Santana de Parnaíba, 
Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande 
Paulista , Cotia e Osasco, todos municípios são eletivos 
de acordo com o Regimento Interno da 1ª Conferência 
Nacional de Segurança Pública.
Art. 4°-  Os representantes dos Municípios não 
integrados do GGI-I, poderão participar na qualidade 
de observadores.
Art. 5°- A Conferência Intermunicipal de Segurança 
Pública do Gabinete de Gestão Integrada 
Intermunicipal, será presidida pelo Diretor do 
Departamento de Segurança Urbana de Osasco, pelo 
Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapevi 
e pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de 
Santana de Parnaíba, que fazem parte da direção 
executiva do GGI-I.
Art. 6°- Da Conferência Intermunicipal de Segurança 
Publica do Gabinete  de Gestão Integrada 

Intermunicipal, sairão representantes para a 
Conferência Nacional de acordo com o Regimento 
Interno da 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública nos seguintes termos:
Parágrafo Único – 01 (um) Gestor Municipal e 01 
(um)Representante da Sociedade Civil dos Municípios 
de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, 
Jandira, Itapecerica da Serra, Santana de Parnaíba, 
Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande 
Paulista, Cotia e Osasco.
Art. 7°-  A Conferência Intermunicipal de Segurança 
Pública do Gabinete de Gestão Integrada 
Intermunicipal, elegerá 11 (onze) Guardas Civis 
Municipais para a etapa Estadual sendo um de cada 
municipio eletivo: Taboão da Serra, Embu das Artes, 
Embu Guaçu, Jandira, Itapecerica da Serra, Santana 
de Parnaíba, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Vargem 
Grande Paulista, Cotia e Osasco.
Art. 8°- A Conferência Intermunicipal de Segurança 
Pública do Gabinete de Gestão Integrada 
Intermunicipal, além  de dar cumprimento  à etapa 
preparatória  da Conferência Estadual de Segurança 
Pública, tem objetivo de fortalecer a integração e a 
representatividade regional.
Art. 9°- Os municípios deverão realizar conferências 
livres com datas escolhidas pelos seus respectivos 
gestores anteriores da Conferência Intermunicipal de 
Segurança Pública do Gabinete de Gestão Integrada 
Intermunicipal conforme Artigo 2° deste Decreto. 
Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Itapevi, 30 de março de 
2009.DRA. MARIA RUTH BANHOLZER PREFEITA 
Publicado, por afixação, no lugar de costume e 
registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município 
de Itapevi, aos 30 de março de 2009. DR. JURANDIR 
SALVARANI SECRETÁRIO DE GOVERNO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 008/2009
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE 
HIGIENE E SAÚDE. A Prefeitura do Município de 
Itapevi através da Secretaria da Administração informa 
que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo 
para preenchimento dos cargos abaixo descritos. A 
admissão se dará de acordo com a necessidade do 

serviço na Rede Municipal de Saúde:
*Médico Clínico Geral SU/E
*Médico Pediatra – PS
*Médico Clínico UBS
Os interessados deverão comparecer à sede da 
Secretaria de Higiene e Saúde, sito à Rua Padre 
Manfredo Schubiger, nº 95, Jd. Christianópolis – Itapevi 
– SP, de 06/04/2009 à 08/04/2009, de segunda a 
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sexta – feira, no período das 8:00 hs às 14:00 hs, 
munidos de cópias acompanhadas dos originais (que 
serão devolvidos no ato da inscrição), dos documentos 
abaixo especificados:
a)CPF e RG b)CRM c)Títulos d)Currículo
* O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 
12 da Constituição Federal.
* A não apresentação, inexatidão e/ou irregularidade 
dos documentos, implicará na NÃO inscrição do 
interessado.
* Os documentos apresentados pelo interessado 
poderão ser verificados a qualquer tempo. Qualquer 
irregularidade apurada acarretará na exoneração do 
inscrito.
* A seleção dos inscritos será avaliada por uma 
Comissão Especial. Esta Comissão será composta por 
Médicos Coordenadores de Saúde e Administrativo da 
Secretaria Municipal de Higiene e Saúde.
* O local para divulgação dos resultados será a 
Secretaria de Higiene e Saúde, sito à Rua Padre 

Manfredo Schubiger,n° 95 Jd. Christianópolis – Itapevi 
– SP, e será de responsabilidade do interessado.
* No ato da inscrição todos os candidatos deverão 
declarar-se “Considera – se um brasileiro afro – 
descendente” para fins de concorrer a reserva de 20% 
(vinte por cento) das vagas do Processo Seletivo, de 
acordo com a Lei Municipal 1.798 de 05 de maio de 
2006.
* Às pessoas portadoras de deficiência são assegurados 
10% (dez por cento) das vagas no presente processo 
seletivo, desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras, 
atendendo ao disposto na Lei Municipal 878 de 08 de 
junho de 1989.
* A contratação será em regime CLT tendo prazo 
máximo de até 12 (doze) meses, conforme interesse 
de ambas as partes. Critério de desempate na 
classificação: Sorteio VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO: 12 MESES. Roberto Camal Rachid – 
Secretário de Administração.

PROCESSO SELETIVO 07/2009 – PROGRAMA 
CONEXÃO JOVEM O Secretário de Administração 
torna público o gabarito, a listagem geral de 
classificação, listagem de classificação de candidatos 
que se consideram afrodescendentes, listagem de 
candidatos portadores de deficiência, seguida da 

listagem de candidatos inscritos que não compareceram 
na prova realizada no dia 28.03.2009 do Processo 
Seletivo para o programa Conexão Jovem. Itapevi, 04 
de Abril de 2009. Roberto Camal Rachid Secretário de 
Administração.

GABARITO:

Classificação Geral
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PROCESSO SELETIVO AGENTE DE CAMPO
O Secretário de Administração torna pública 
a listagem geral de classificação, listagem de 
classificação de candidatos que se consideram 
afrodescendentes, listagem de candidatos 

portadores de deficiência, seguida da listagem de 
candidatos inscritos que não compareceram ao 
TAF -  Teste de Aptidão Física do Processo Seletivo 
para o cargo de Agente de Campo. Itapevi, 04 de 
Abril de 2009. Roberto Camal Rachid

LISTAGEM DE  GERAL CLASSIFICAÇÃO
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ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO 
TEM ENTRADA GRATUITA

Por mais um ano consecutivo, 
os moradores de Itapevi 
podem assistir gratuitamente à 
encenação da Paixão de Cristo. 
As apresentações começaram 
nessa quinta-feira e estão sendo 
realizadas no Espaço Cultural 
930. De acordo com a Secretaria 
de Educação e Cultura, ainda 
haverá duas encenações, neste 
sábado (04) e domingo (05), 
sempre às 19h30. O drama 
da Paixão tem como objetivo 
relembrar os últimos anos da vida 
de Jesus, sua morte e ressurreição, 
marcando o início das atividades 
relacionadas à Semana Santa.
O espetáculo conta com um 

total de 30 artistas de várias 
idades e experiências, de alunos 

da Casa da Cultura e membros 
das comunidades católicas da 
cidade. A peça, que tem duração 
de uma hora, foi aplaudida de 
pé pelo público que já prestigiou 
o evento. Mesclando teatro e 
cinema, a Paixão de Cristo de 
Itapevi também promove uma 
grande interação com o público, 
ao colocá-lo dentro das cenas 
e incentivar sua participação ao 
longo da peça.  
O drama já havia sido montado 

em anos anteriores, sendo 
apresentado à comunidade da 
Vila Dr. Cardoso. Em 2008, com 
o apoio da Prefeitura, o Ginásio 
Municipal de Esportes recebeu 
o evento, que foi acompanhado 
por cerca de duas mil pessoas.

Assim como ocorreu no ano 
passado, o professor de teatro 
André de Araújo novamente 
assina a direção do espetáculo. 

O Espaço Cultural 930 está 
situado à rodovia Engenheiro 
Renê Benedito da Silva, 930 – 
Jardim Santa Rita. 

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
- AUDIÊNCIA PÚBLICA A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a 
participar da Audiência Pública sobre a  Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2009, que se realizará 
no dia 14 de abril de 2009, às 16 hs 00, 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 DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social: Luzia da Cruz Mercearia – ME - Processo: 

5739/09,
Célia Maria de Oliveira – Processo nº 6151/09, M.T.da 
Silva Lanches – ME – Processo nº 6152/09, Benedito 
Manoel da Silva – Processo      nº 6153/09, Joana da Costa 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ABANDONO DE 
CARGO
Ao  Sr.Wagner Celestino de Oliveira
Fica V. Sª convocada a comparecer junto à Divisão 
de Recursos Humanos da Prefeitura do Município 
de Itapevi, sito à Av. Presidente Vargas, 405 JD 
Cristianopolis - Itapevi-SP no prazo máximo de 

05(cinco) dias consecutivos a contar da publicação 
deste edital para apresentar justificativa no processo 
nº 5240/2009 quanto ao provável abandono de 
cargo, de acordo com o artigo 192, II, § 1° e § 3º da 
Lei 223/1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
de Itapevi). Roberto Camal Rachid Secretário de 
Administração.

Feitosa – Processo nº 0191/05, Paulidente Odontologia 
S/S Ltda – Processo nº 6238/09.
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE:
Razão Social: Alclean Extrusão de Metais Ltda – Processo 
nº 0288/07, LC Logística Transporte Ltda – Processo 
nº 0348/06, Valdi Nunes de Carvalho - Processo nº 
0445/09.
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PRÉ – 
CADASTRO:
Razão Social: Djalma Gomes Gouvêa – Processo nº 
3103/09.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PRÉ – 
CADASTRO:
Razão Social : Getúlio dos Santos Pagano Jr – Processo nº 
5591/09.
INDEFERIMENTO DE DEFESA REFERENTE AUTO 
DE INFRAÇÃO/ RECURSO REFERENTE AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Comercial de Alimentos Grande Giro Ltda 
– Processo nº 35039/08, Magali Batista Dias Restaurante – 
ME – Processo nº 3175/09. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Victor Clavijo Camacho – Processo nº 
3541/09.

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CADASTRO 
ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
Razão Social : Henkel Ltda – CEVS nº 352250507-360-
000016-2-7 Processo nº 0271/06, Meiway Indústria e 
Comércio Ltda – CEVS    
 nº 352250507-360-000013-2-5 – Processo nº 0163/06.
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Agricio Martins de Almeida Itapevi – ME 
– CEVS nº 352250507-477-000026-1-5 – Processo nº 
0489/03, 
Cetoi Centro de Terapia Ocular Itapevi S/C Ltda – CEVS nº 
352250507-863-00015-1-1 - Processo nº 5356/01, Ótica 
Indaiá Itapevi Ltda – CEVS nº 352250507-477-000015-1-1 
- Processo nº 0172/03, 
Ótica Popular de São Paulo Ltda – CEVS nº 352250507-
477-000020-1-1 - Processo nº 0094/07, Santo Capobianco 
Junior – EPP – CEVS  nº 352250507-477-000021-1-9 - 
Processo nº 0418/04 e CEVS  nº 352250507-477-000022-
1-6 – Processo nº 0424/04. 
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.


