
MISSA ESPECIAL E SESSÃO SOLENE CELEBRAM 
OS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE ITAPEVI

Atividades acontecem no dia 18 de fevereiro e contarão com a presença de autoridades locais e regionais

 Em comemoração ao ani-
versário de 51 anos de emancipa-
ção político-administrativa de Ita-
pevi, a cidade terá duas atividades 
especiais no dia 18 de fevereiro 
(quinta-feira). A partir das 9 horas, 
acontece uma missa especial, na 
Igreja Matriz de São Judas Tadeu, 
celebrada pelo monsenhor Clau-
demir José dos Santos (vigário da 
Catedral de Santo Antonio, da Dio-
cese de Osasco) e acompanhada 
pelos padres da cidade.
 Logo após a cerimônia ca-
tólica, por volta das 10h30, será 
inaugurado um totem comemora-
tivo ao primeiro cinquentenário de 
emancipação de Itapevi. O mar-
co, instalado nas dependências do 
Paço Municipal, no centro da cida-
de, exibe em alto relevo imagens 
relativas à história do município, 
como a passagem dos bandeiran-
tes, a lenda em torno do nome da 
cidade, a luta pela emancipação e 
o crescimento do antigo distrito da 
cidade de Cotia que hoje leva o 
nome de Itapevi.
 A sessão solene da Câma-

da Rainha) e Tarsila do Amaral (no 
Parque Suburbano), que seriam 
entregues durante as festividades, 
iniciaram atividades normalmente 
na última quinta-feira (4). Já o 
CEMEB do Jardim São Carlos 
deve entrar em funcionamento em 
breve.

ra Municipal de Itapevi terá início 
às 11 horas. Diferente de anos 
anteriores, as atividades serão res-
tritas aos eventos oficiais, em fun-
ção da decretação de Situação de 
Emergência em Itapevi, por conta 

Itapevi – 51 anos de 
emancipação 

político-administrativa

18 de Fevereiro de 2010

09h – Missa Especial
Igreja Matriz de São Judas Tadeu
Praça Padre Romeo Mecca, 01 
Centro

10h30 – Inauguração Totem
Paço Municipal
Rua Joaquim Nunes, 65 - Centro

11h – Sessão Solene
Câmara Municipal de Itapevi
Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro 
das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi

das fortes chuvas que causaram 
enchentes e escorregamentos de 
terra. 
 Desta forma, os novos 
prédios dos CEMEB’s Carlos 
Drummond de Andrade (no Jardim 
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 A Prefeitura do Município de Itapevi torna pública a convocação para o treinamento dos candidatos classifica-
dos no Processo Seletivo  21/2009 para os cargos de Coordenador Geral, Coordenador de Núcleo, Instrutor Poliesporti-
vo, Instrutor de Artes I, Instrutor de Artes II, Instrutor de Dança e Instrutor de Música 
 O treinamento será realizado nos dias 25/02, 26/02, 27/02 e 28/02/2010, das 08:00h as 17:30h, na Rua 
Espanha, Paróquia Santa Rita de Cássia, Prédio Novo (Próximo Novo Fórum, da Rua Bélgica) no Jd. Santa Rita.

Secretaria de Administração 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO n° 03/2010
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA 

CONEXÃO JOVEM
 A Prefeitura do Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Administração, informa que estarão 
abertas as inscrições do Processo Seletivo para o programa Conexão Jovem. A admissão se dará de acordo com a neces-
sidade das Secretarias.

 Os interessados deverão comparecer à sede do CEMEB Bemvindo Moreira Nery – Av. Pedro Paulino nº, 
74 – COHAB Itapevi – São Paulo, nos dias 01, 02 e 03 de março das 09 às 16 horas, munidos de originais e cópias dos 
seguintes documentos:
 •RG, CPF e Declaração Escolar que comprove estar matriculado no Ensino Médio Regular ou Técnico em instituição 
pública de ensino.
 •A não apresentação, inexatidão e/ou irregularidade dos documentos, implicará no indeferimento da inscrição do inte-
ressado.
 •O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 12 da Constituição Federal.
 •Os documentos apresentados pelo interessado poderão ser verificados a qualquer tempo. Qualquer irregularidade apu-
rada acarretará no cancelamento da inscrição.
 •Os locais em que serão aplicadas as provas serão divulgados no dia 05 de março, no Diário Oficial do Município de 
Itapevi, no site do Município (www.itapevi.sp.gov.br) e afixado na sede da Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Vargas n° 405 – Jd. Christianópolis – Itapevi – SP.
 •A prova será realizada no dia 14 de março, os portões serão fechados exatamente às 08h e 30 minutos, não será admi-
tida a entrada de candidatos atrasados. A prova será constituída de questões testes de múltipla escolha, com duração de 
até 03 (três) horas.
 •Da constituição da prova: 40 questões objetivas, valendo 2 pontos cada uma, sendo 30 de conhecimentos gerais, em 
nível de ensino médio, e 10 questões de conhecimento específico de informática. Também fará parte do processo seletivo 
uma redação, valendo 20 pontos, totalizando 100 pontos.
 •A divulgação do gabarito será publicada no dia 15 de março, no site do Município (www.itapevi.sp.gov.br) e será afixado 
na Secretaria de Administração, sito à Avenida Presidente Vargas n° 405 – Jd. Christianópolis – Itapevi – SP, e o acompa-
nhamento será de responsabilidade do interessado.
 •A publicação da classificação está prevista para o dia 26 de março, no Diário Oficial do Município de Itapevi, no site do 
Município (www.itapevi.sp.gov.br) e será afixado na Secretaria de Administração, sito à Avenida Presidente Vargas n° 405 
Jd. Christianópolis – Itapevi – SP, e o acompanhamento será de responsabilidade do interessado.
 •Período para recurso: 29 e 30 de março mediante requerimento no Setor de Protocolo sito à Avenida Presidente Vargas, 
n°405, Jd. Christianópolis – Itapevi – SP.
 •A publicação da homologação da final está prevista para o dia 01 de abril, no Diário Oficial do Município de Itapevi, no 
site do Município (www.itapevi.sp.gov.br) e será afixado na Secretaria de Administração, sito à Avenida Presidente Vargas n° 

405 Jd. Christianópolis – Itapevi – SP, e o acompanhamento será de responsabilidade do interessado.
Do período de contratação. 
O contrato terá validade de 30 dias, renovável automaticamente por 30 dias até o limite de 24 meses, desde que não 
ultrapasse a idade máxima de 18 anos.
Do Critério de Desempenho e da Classificação Final.
Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
 a) Tiver a maior nota de redação;
 b) Tiver a maior idade.
 •No ato da inscrição, todos os candidatos deverão declarar na ficha de inscrição presencial se “Considera-se um brasileiro 
afro-descendente” para fins de concorrer à 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. Os candidatos portadores de deficiência deverão, obrigatoriamente, apre-
sentar no ato da inscrição um laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, o qual será avaliado pela junta médica da 
Medicina de Trabalho Municipal.

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2010:
 
 1.NÚBIA MORAIS SOUSA - SECRETARIA DE ADMINISTRÇÂO
 2.JAIRO DA CRUZ CAMARGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 3.FERNANDO ABREU PESTANA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 4.MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGÓCIOS INTERNOS E JURÍDICOS

ITAPEVI, AOS 10 DE Fevereiro DE 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIAS

Processo Seletivo  21/2009
PELC/PRONASCI
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Concurso Público nº 01/09
CONVOCAÇÃO

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de Agente  Adminis-
trativo I, Agente Administrativo II, Agente Administrativo III, Agente de Saúde Geral, Agente Fiscal de Posturas Municipais, 
Assistente Social, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Enfermeiro UBS, Fonoaudiologo Geral, 
Médico (Psiquiatra), Médico (Veterinário), Monitor, Motorista I, Nutricionista, Odontologo P.S.F, Odontologo US, Professor 
CL4 (Matemática), Professor CL4 (História), Professor CL4 (Educação Fisica), Técnico em Enfermagem,Técnico em Vigilân-
cia Sanitária e Técnico em Práticas Desportivas).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacionados 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 22/02/2010, sob pena de deserção. 

Itapevi, 12 de Fevereiro de 2010
Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

CONVOCAÇÃO
 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento do Cargo de Procurador 
Juridico ).    
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA o candidato CLASSIFICADO abaixo relacio-
nado nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento do(s) cargo(s) da Pre-
feitura 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 22/02/2010, sob pena de 
deserção. Itapevi, 12 de Fevereiro de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

Itapevi, 12 de Fevereiro de 2010.
Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.
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Secretaria de Finanças  

Secretaria de Higiene e Saúde 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Departamento de Vigilância à Saúde:
O Diretor do Departamento no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 19, e artigos 24 
e 28 da Portaria CVS 01/2007, no artigo 596 do Decreto Estadual 12.342/1978 e artigos 9º, 10 e 142 da Lei Estadual 
10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna Público:
A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social: Bruno Henrique Rozendo Caputo (AIF nº 1535) Processo nº 3066/10, Celso Cesário da Silva(AIF nº 1519) 
Processo nº 3062/10, Cristiane Denise da Silva Moralejo (AIF nº 1534) – Processo nº 3065/10, Paulo Rogério Silvano 
(AIF nº 1528) 
Processo nº 3063/10, Priscilla Del Valle (AIF nº 1536) – Processo nº 3067/10, Silvia Maria Villas Boas de Barros (AIF nº 
1533)  Processo nº 3064/10, Maria Soares da Costa Drogaria – ME (AIF nº 1129) – Processo nº 0334/07.  
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social : Mini Mercado e Restaurante Paulistão Ltda – ME (AIP nº 1507) - Processo nº 27902/09, Maria Soares da 
Costa Drogaria – ME (AIP nº 1131) – Processo nº 0334/07. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Lanchonete Souza Ltda – ME - Processo nº 26273/09.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Baxter Hospitalar Ltda – Processo nº 0118/07, wyeth Indústria Farmacêutica Ltda - Processo nº 1903/01, 
Omron Componentes Automotivos Ltda – Processo nº 0375/08, Drogaria German Ltda – Processo nº 2599/01, Drogasil 
S/A – Processo nº 0143/04.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA/ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Razão Social : Intendis do Brasil Farmacêutrica Ltda – Processo  nº 0120/05 e 0268/07, Drogaria German Ltda – Processo              

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública 3º Quadri-
mestre 2009 onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do Quadrimestre.
 A audiência pública será realizada no dia 26 de fevereiro de 2010, às 16 hs 00, na Câmara Municipal de 
Itapevi, situada a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi
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Secretaria da Receita
EDITAL 01/2010 – D.T.F.T.M.I.

 Ficam nesta data notificados a regularizar a situação fiscal no prazo de trinta dias os contribuintes abaixo 
relacionados referentes aos respectivos débitos:
 1) CCM 9240 em nome de Gamedh Assistência Médica e Hospitalar, no valor de R$ 236,00 referente ao Auto de Infra-
ção e Intimação nº 3934/A – processo nº 29214/09, Ofício nº 251/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição 
Municipal supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 2) CCM 12519 em nome de R.M. Deus e Fiel – Lava Rápido, no valor de R$ 236,00 referente ao Auto de Infração e Inti-
mação nº 3930/A – processo nº 29215/09, Ofício nº 231/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição Municipal 
supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 3) CCM 12792 em nome de Jovel Correa dos Santos (Borracharia do Gordo), no valor de R$ 236,00 referente ao Auto 
de Infração e Intimação nº 3929/A – processo nº 29211/09, Ofício nº 230/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da 
Inscrição Municipal supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 4) CCM 10316 em nome de Eduardo Sanches Casagrande, no valor de R$ 236,00 referente ao Auto de Infração e Inti-
mação nº 3931/A – processo nº 29212/09, Ofício nº 229/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição Municipal 
supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 5) CCM 21502 em nome de João Karacsony de Camargo Me, no valor de R$ 236,00 referente ao Auto de Infração e Inti-
mação nº 3932/A – processo nº 29146/09, Ofício nº 228/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição Municipal 
supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 6) CCM 21889 em nome de Rafael F.M.M. Do Vale Modas Me, no valor de R$ 236,00 referente ao Auto de Infração e 
Intimação nº 3928/A – processo nº 29145/09, Ofício nº 232/10 trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição Muni-
cipal supra citada,  bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade;
 7) CCM 7251 em nome de Empreiteira R.T.O.N. S/C Ltda Me, no valor de R$ 228,00 referente ao Auto de Infração e 
Intimação nº 3763/A e, ainda no valor de R$ 456,94 referente ao valor apurado no mês de janeiro de 2005 por meio do 
Auto de Infração e Termo de Intimação nº 203/09 – processo nº 15219/06 (Ação Fiscal), bem como os débitos pendentes 
a esta Municipalidade;
 8) CCM 15576 em nome de Tecnoarq S/C Ltda, no valor de R$ 502,39 referente ao valor apurado no período de março 
e abril de 2006 por meio do Auto de Infração e Termo de Intimação nº 168/09 – processo nº 14266/06 (Cancelamento 
de Inscrição), bem como os débitos pendentes a esta Municipalidade;

Luis Eduardo G. Perrone
Secretário da Receita

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

nº 2599/01, Drogasil S/A – Processo nº 0143/04, Drogaria São Paulo S/A – Processo nº 1208/01. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE  FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Claudia Vieira Alves – ME – Processo nº 0248/08.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Eduardo Keidi Anzai – Processo nº 0743/01.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
Razão Social : Armazefrio Administração Ltda – Processo nº 13670/09.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Carrefour Comércio e Indústria Ltda – Processo nº 15221/09.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ CADASTRO:
Razão Social : Associação Congregação de Santa Catarina – Processo nº 2308/10. 
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Geovania Maria Sampaio Firmino – ME – Processo nº 3961/09.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
Razão Social : Condomínio Nova São Paulo – Processo nº 0317/06, Concessionária de Rodovia do Oeste de São Paulo 
Viaoeste S/A – Processo nº 0173/08.
INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO 
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão social : Eurofarma Laboratórios Ltda (AIF nº 1479) Processo nº 1114/10, Drogasil S/A (AIF nº 1521) – Processo nº 
1113/10, Agostinho Angelo Silicani (AIF nº 1068) – Processo 1197/10.
O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde no uso de suas atribuições e em atendimento ao artigo 91 da Lei Esta-
dual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RISCO SANITÁRIO:
Estabelecimento Interditado Total/Cautelar:Maria Soares da Costa Drogaria – ME
Endereço: Rua Alcides Cotrim nº 22 – Itapevi.
Atividade: Drogaria
Embasamento Legal: artigo 15 – 1 e 2 §, artigo 17, 18 ,1 §, 21, 22 b e c, 23, b e c, 24, 25 e 26 da Lei Federal nº 
5991/1973 combinada com artigo 86, artigo 86, 88, 110, 112, 116, I, II e III, 118, V, 119 e 120, da Lei Estadual 
10.083/98.   
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A ANVISA:
Razão Social : Intec Integração Nacional de Transportes de Encomendas e Cargas Ltda – (referente renovação de autoriza-
ção de funcionamento – AFE – medicamentos e insumos farmacêuticos) - Processo nº 23075/09.
RETIFICAÇÃO DA DATA DE CIÊNCIA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 1440, ONDE LÊ-SE 
02/01/10, LEIA-SE 02/02/10. – EMPRESA SERVICE CONDOMINIUM MEDEIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
LTDA – PROCESSO Nº 0903/10.

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública 3º Quadri-
mestre 2009 onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do Quadrimestre.
 A audiência pública será realizada no dia 26 de fevereiro de 2010, às 16 hs 00, na Câmara Municipal de 
Itapevi, situada a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi

PREFEITURA ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

OFICINAS DO PRONASCI
O programa abrange diversas modalidades esportivas e

artísticas para jovens e adolescentes do município

 A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes e Lazer, abre 
a partir de segunda-feira (22), ins-
crições para as oficinas gratuitas 
oferecidas pelo PELC (Programa 
Esporte e Lazer da Cidade), para 
os jovens que residem nas regiões 
do Jardim Paulista, do Jardim San-
ta Rita e bairros circunvizinhos.  
 O programa é vinculado ao 
PRONASCI (Programa Nacional de 
Segurança com Cidadania), execu-
tado em parceria da Prefeitura com 
o Governo Federal.
 Por meio do PELC, os jo-
vens terão acesso à Oficina Po-
liesportiva – que abrange skate, 
artes marciais, basquete, futebol, 

vôlei, futsal, handebol, taco, quei-
mada e peteca – Oficina Artística 
– envolvendo cerâmica, xilogravura, 
confecção de bijuterias, biscuit, de-
senho, pintura em tela e em tecido – 
Oficina de Dança – com expressão 
corporal, ritmos, técnicas e postura 
– e Oficina Musical – com percus-
são, cultura e história dos tambores, 
canto e iniciação musical.
 As oficinas serão realizadas 
na Comunidade Santa Rita de Cás-
sia, na Rua Bélgica, 240, no Jardim 
Santa Rita e no centro de Referência 
da Juventude (CRJ), na Avenida Pe-
dro Paulino, 120, no CIEF-COHAB, 
em períodos a serem definidos pos-
teriormente.
 Os interessados, jovens de 
13 a 24 anos, poderão efetuar suas 
inscrições na Secretaria de Esportes 
e Lazer, na Rua Geraldo Vasques, 
08, no Jardim Portela e no CRAS 
Maristela, na rua Giácomo Sillicani, 
215, no Jardim Paulista, munidos de 
RG e comprovante de endereço. 
 O horário de atendimento é 
das 08h00 às 17h00. Mais informa-
ções no telefone 4141-0355.

MINUTA DE EDITAL
INTIMAÇÃO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA LILIAN DA PAIXÃO BEZERRA, portadora do RG. 
27.959.516 SSP/SP.  Pelo presente fica Vossa Senhoria INTIMADA a comparecer em 24 de fevereiro de 2010, às 15:00 
horas, perante a Comissão Especial Processante constituída para apurar e relatar os Processos Administrativos Disciplinares 
oriundos da Averiguação Preliminar n° 08910/09, que objetivou a apuração de Crime contra o Sistema Tributário da Pre-
feitura de Itapevi, designada pela Portaria n° 193/2010, situada Na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos na Avenida 
Presidente Vargas, n° 350, Vila Nova Itapevi, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, para tomar ciência do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 0664/2010 que lhe é movido.  E para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém pos-
sa alegar ignorância expediu-se o presente Edital, na forma da lei, Itapevi.  Dr. Paulo Roberto do Amaral Filho – Presidente 
da Comissão Especial Processante.         

Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos

EDITAL 01/10 – D.T.F.P.M.
 Ficam nesta data notificados os proprietários das mercadorias apreendidas neste município, em fun-
ção do exercício da atividade de comércio irregular abaixo relacionadas, que tiverem interesse em resgatá-las, 
a comparecerem à Divisão Técnica de Fiscalização de posturas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd Cristianópolis no 
prazo de 30 dias:
 1. Processo 16482/09, interessado Jeferson Ap. Laço da Silva Cunha, 52 cachecóis apreendidos dia 27/08/09 
conforme auto de apreensão 934/A;
 2.Processo 2517/10, interessado desconhecido, 1 carrinho de mão apreendido dia 02/10/10 na Av. Rubens 
Caramez, Centro, conforme auto de apreensão 626/A;
 3.Processo 2516/10, interessado desconhecido, 1 carrinho de mão apreendido dia 02/02/10 na Av. Rubens 
Caramez, Centro, conforme auto de apreensão 602/A;
 4.Processo 2463/10, interessado desconhecido, 1 balança, 1 carrinho de mão e 1 faca apreendidos dia 
01/02/10 na Av. Rubens Caramez, Centro, conforme auto de apreensão 526/A;

 Ressaltamos que a mercadoria somente será devolvida caso o proprietário comprove a propriedade 
do bem, apresentando a nota fiscal e efetuando o pagamento da multa de 500 UFM’s (R$ 590,00) em confor-
midade com o art. 5º da lei municipal nº 1.872 de 04 de abril de 2007. 
 Após 30 (trinta) dias da publicação deste, caso o interessado não tenha retirado referidas mercado-
rias estas passarão a integrar o patrimônio público sendo levadas a hasta pública conforme dispõe artigo 5° § 
2° da Lei Municipal 1872/07. 
       
                                                                                            

Luis Eduardo G. Perrone
Secretário da Receita
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PREVENÇÃO À AIDS É TEMA DE PALESTRA
Especialistas divulgaram informações sobre os cuidados necessários para a prevenção 

do vírus HIV antes, durante e depois do carnaval
 A Secretaria de Higiene 
e Saúde realizou, na sexta-feira 
(12), uma ação pré-carnaval de 
conscientização sobre a trans-
missão do vírus HIV. As palestras 
desenvolvidas pela equipe da Di-
visão Técnica de Vigilância Epide-
miológica abordaram temas como 
transmissão, infecção e proteção, 
além de debaterem sobre precon-
ceito e a atual situação da AIDS 
no Brasil.
 Na ocasião foram apre-
sentados vídeos explicativos e en-
cenações da Companhia Paulista 
de Dança, além da distribuição de 
1500 kits de carnaval, contendo 

cartilha educativa, um leque e pre-
servativos. Uma das novidades da 
ação foi a apresentação do novo 
teste rápido de HIV, que permite 
fácil acesso ao exame e garante 
100% do resultado.
 Vale salientar que a Prefeitura 
disponibiliza palestras de saúde públi-
ca, por meio da Secretaria de Higiene 
e Saúde. Entidades sociais, empresas, 
escolas, igrejas, instituições e demais 
entidades interessadas podem agen-
dar palestras enviando um ofício para 
sec.saude.visa.ve@itapevi.sp.gov.br, 
com 15 dias de antecedência, com o 
tema escolhido, data e horário para a 
palestra. 

ITAPEVI ENCERRA 
7ª MOSTRA DE TEATRO

 A Prefeitura encerrou, no 
último sábado (6), a 7ª Mostra de 
Teatro de Itapevi. Com uma vas-
ta programação de peças teatrais 
gratuitas à população, o evento, 
realizado no Espaço Cultural 930 
entre os dias 19 de janeiro e 06 
de fevereiro.
A peça “Aluguel Vencido” foi esco-
lhida para fechar a 7ª Mostra, ela  
é um monólogo no qual o perso-
nagem narra sua trajetória de vida 
enquanto trabalhador da constru-
ção civil e que, mesmo depois de 
perder o emprego, não perde seus 
valores e sua honestidade.
 Durante as últimas sema-
nas, a 7ª Mostra de Teatro apre-

sentou à população 15 peças que 
revelaram o talento existente no 
município. Entre outros textos iné-
ditos e já consagrados pelo públi-
co, também estiveram as comé-
dias “Desculpe, mas vou trair-te”, 
“Sonhos de uma Noite de Verão” 
e “O Cortiço”, além de dramas 
como “O Marinheiro” e “Brumas 
de Avalon”.

Teatro
 O curso de Teatro oferecido 
pela Prefeitura existe desde 2005 
e é aberto a toda a comunidade. 
Segundo a Casa das Artes, onde 
as atividades acontecem, o objeti-
vo do curso é promover, por meio 
das artes cênicas, a formação cul-
tural, filosófica e social dos alunos 
da rede municipal de ensino. 
 Ao final de cada módulo, 
que possui a duração de seis me-
ses, os atores ainda apresentam 
uma peça, colocando em prática 
os conteúdos aprendidos nas au-
las. 

Mais informações: 4141-0403.
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INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL 
ESCOLAR TÊM INÍCIO DIA 22

Serão destinadas 40 vagas para homens e mulheres entre 18 e 35 anos de idade
 A Prefeitura abrirá inscri-
ções para concurso público, que 
visa o preenchimento de 40 vagas 
para Guarda Municipal Escolar. 
Entre os dias 22 de fevereiro e 05 
de março, candidatos poderão se 
inscrever pessoalmente (no Giná-
sio Municipal de Esportes – aveni-
da Rubens Caramez, 1000 – Pq. 
Suburbano) ou via internet (por 
meio do site www.equipeassesso-
ria.com.br), pagando a taxa de 
inscrição de R$ 25. 
 As fases do concurso in-
cluem avaliação escrita – que 
deverá ser realizada no dia 11 
de abril –, avaliação médica (sob 
responsabilidade do candidato) e 
teste de aptidão física.
 O resumo contendo todas 
as informações do edital está pu-
blicado no site da Equipe Asses-

soria (www.equipeassessoria.com.
br), na edição n.º 58 do Diário 
Oficial do Município de Itapevi 
e no site da Prefeitura de Itapevi 
(www.itapevi.sp.gov.br).
 As vagas são destinadas 
para ambos os sexos, desde que 
possuam ensino médio completo, 
estatura mínima de 1,65m para 
homens e 1,60m para mulheres, 
carteira nacional de habilitação e 
disponibilidade para trabalhar em 
regime especial de serviço, sujeito 
a escalas e plantões.
 Os vencimentos mensais são 
de R$ 932,26, acrescido de 40% de 
periclitação sobre o salário, desde 
que estejam exercendo as funções. 
A Prefeitura reservará 20% das va-
gas do concurso público para os 
candidatos que se declararem afro-
descendentes no ato da inscrição.

ITAPEVIENSES PODEM PARTICIPAR DO PROGRAMA 
DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

 A Prefeitura, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Hi-
giene e Saúde, disponibiliza aos 
munícipes o “Programa de Medi-
camentos de Alto Custo”.
 Este programa, que é fi-
nanciado pelo Governo do Esta-
do, fornece medicamentos espe-
ciais aos pacientes necessitados, 
permitindo aos mesmos cumpri-
rem seus tratamentos.
 O funcionamento do pro-
grama é simples, no entanto é 
importante que todas as etapas 
sejam cumpridas para que o pa-
ciente não perca os prazos e deixe 
de receber seus medicamentos.
 De posse da receita médi-
ca, o munícipe procura a farmácia 
de alto custo, atualmente funcio-

nando na Rua José Michelotti, nº 
300 nas dependências ao Pronto 
- Socorro Municipal, onde deverá 
estar munido dos seguintes do-
cumentos: três receitas médicas 
em duas vias, com o nome do 
medicamento genérico e posolo-
gia; cópia simples dos exames de 
controle específico para cada pa-
tologia; cópia simples do Cartão 
SUS; R.G.; CPF; Comprovante de 
Residência em nome do paciente; 
preencher o LME (Laudo de solici-
tação, avaliação e autorização de 
medicamento) e assinar o termo 
de consentimento, que é encami-
nhado a Secretaria de Estado da 
Saúde. 
 Quando o medicamento 
chega, a Secretaria Municipal de 

PREVENÇÃO À AIDS É TEMA DE PALESTRA
Especialistas divulgaram informações sobre os cuidados necessários para a prevenção 

do vírus HIV antes, durante e depois do carnaval

Higiene e Saúde informa ao muní-
cipe que o medicamento está dis-
ponível. Vale salientar que, para 

não perder a continuidade do tra-
tamento,  é  importante  fazer o  re-
cadastramento  dentro do prazo.
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PREFEITURA MELHORA
ROTAS ALTERNATIVAS À RODOVIA SP-29

Com principal acesso fechado para reformas, administração garante  recuperação de vias próximas 
para atender a demanda de tráfego

 Com a interdição do princi-
pal acesso da cidade de Itapevi à 
rodovia Castello Branco – a SP-29 – 
para obras de recuperação do tre-
cho danificado pelas fortes chuvas 
ocorridas no final de janeiro, a Pre-
feitura rapidamente buscou novas 
alternativas para o grande fluxo de 
veículos na região, sem prejudicar 
moradores e empresas. 
 Uma das ações mais impor-

tantes foi a atenção à estrada dos 
Coqueiros – via que liga a região 
próxima ao Hospital Geral de Ita-
pevi ao Pólo Industrial –, que re-
cebeu máquinas e profissionais da 
Secretaria de Obras e Serviços. A 
pista foi ampliada e recuperada 
para servir de acesso tanto à cida-
de quanto à rodovia para veículos 
leves.
 Outro acesso que vem re-

cebendo melhorias é a estrada 
do Itaqui, que liga a rua Dimarães 
Antonio Sandei ao Pólo Industrial 
de Itapevi, passando pela sede da 
Guarda Municipal. A pista, que até 
a última semana era composta por 
paralelepípedos, recebeu capa as-
fáltica, em serviço que uniu equipes 
da Prefeitura de Itapevi e da empre-
sa responsável pela recuperação 
da rodovia SP-29.
 De acordo com a Secretaria 
de Obras e Serviços, a ação teve 
início na sexta-feira (5), prosseguiu 
durante o sábado (6) e foi encer-
rada na segunda-feira (8). A em-
presa forneceu a massa asfáltica 
enquanto a Prefeitura entrou com 
equipamentos e profissionais. Des-
sa forma o serviço foi acelerado de 
modo a garantir mais um acesso à 
rodovia para os moradores.
 O serviço de recuperação 
asfáltica foi levado também à re-
gião do Jardim Dona Elvira, na rua 
Carmem Silva de Almeida. A via, a 
principal ligação entre a Vila Nova 
Itapevi e bairros como Jardim Vitá-

polis e Vila Dr. Cardoso, recebeu o 
serviço de tapa-buracos, com vistas 
a melhor fluidez do tráfego de veí-
culos na região.
 Todas as ações em função 
da criação de opções ao trecho da-
nificado da rodovia SP-29 têm sido 
realizadas pelas Secretarias Mu-
nicipais de Obras e Serviços e de 
Segurança. Além dos serviços de 
recuperação de pistas, a Guarda 
Municipal e o Demutran mantêm 
destacamentos nos principais aces-
sos da cidade, prestando orien-
tações a motoristas e pedestres e 
colaborando para a melhor circula-
ção. 
 A estrada do Itaqui rece-
beu nova sinalização viária, para 
facilitar o acesso de ônibus e veí-
culos leves. De acordo com o De-
mutran, está proibido o acesso de 
caminhões às duas estradas. Estes 
devem acessar o município utilizan-
do a avenida Carolina de Abreu 
Paulino (via Jandira) ou a estrada 
da Roselândia (via Cotia e rodovia 
Raposo Tavares).

COMPANHIA DE DANÇA DISPONIBILIZA 
VAGAS PARA CRIANÇAS E JOVENS

 Considerado um dos princi-
pais grupos coreográficos do país, 
a Companhia de Dança de Itapevi 
está com vagas disponíveis para o 
curso gratuito de balé.  De acor-
do com a Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, crianças com 
mais de 13 anos de idade podem 
se inscrever na sede da Companhia, 
situada na rua Luiz Manfrinato, 268, 
Centro. O horário de atendimento é 
de segunda à sexta-feira, das 08h 
às 17h.
 Implantada pela Prefeitura, a 

Companhia de Dança tem como ob-
jetivo oferecer aos munícipes, além 
de mais uma opção gratuita de lazer 
e cultura, a oportunidade do apren-
dizado da dança, priorizando famí-
lias participantes do Programa Bolsa 
Família e demais programas sociais 
do Governo Federal.
 Além das aulas e apresen-
tações que realizam em eventos 
de Itapevi, os dançarinos também 
participam de inúmeros concursos e 
festivais por todo o país. Alguns títu-
los que podem ser citados são cin-

co prêmios conquistados no Festival 
Nacional de Dança Darcy Dutra Pin-
to, realizado anualmente no Rio de 
Janeiro. Em junho de 2008, a Com-
panhia de Dança se destacou repre-
sentando a cidade durante o 4° Fes-
tival de Dança de Embu das Artes, 
quando conquistou premiações em 
todas as categorias que participou. 
 Em dezembro do ano passa-
do, o grupo ainda participou do 33º 
Festival de Dança Darcy Porto, onde 
obteve o primeiro lugar com diver-
sas coreografias. Deise Sanches, 

dançarina itapeviense, inclusive, foi 
reconhecida pelos jurados como 
Bailarina Revelação do Festival.

Inscrição pode ser efetuada de segunda à sexta-feira, na própria sede do grupo


