
TERMINAL RODOVIÁRIO PASSA
POR REVITALIZAÇÃO

 O Terminal Rodoviário, 
localizado no centro da cida-
de, desde o início da semana 
está sendo alvo de intensas 
ações de recuperação. Pro-
fissionais do Departamento 
Municipal de Trânsito e Trans-
portes (Demutran), vinculado 
à Secretaria Municipal de Se-
gurança, pintaram as baias e 
assentos do terminal e a Se-
cretaria de Obras e Serviços 
recuperou o pavimento das 
baias. 
 Tratores e escavadeiras 
restauraram diversas depres-
sões, retirando os desníveis que 
existiam no solo, assentando o 
terreno. Os profissionais tam-
bém limparam bocas de lobo, 
retirando o entulho que atrapa-
lhava o escoamento de águas 
pluviais.
 Além da reforma asfál-
tica e da pintura, profissionais 
do Meio Ambiente realizaram 

um serviço de terraplanagem e 
cultivaram plantas e árvores em 
um canteiro à frente do Termi-
nal. Para finalização da obra, a 
equipe aguarda o assentamen-
to do solo para efetuar o plantio 
de grama no local.



Secretaria de Administração 

02

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 02/2010

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02189/2010 – Processo Seletivo nº 02/2010 – (Provimento dos Cargos de Agen-
te Comunitário de Saúde).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos. Os classificados deverão comparecer junto ao DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Itapevi,21 de maio de 2010. Roberto Camal Rachid 
– Secretário de Administração.

CONVOCAÇÃO
Concurso Público nº 01/09

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de Agente 
Administrativo II, Assistente Social, Engenheiro, Médico (Otorrinolaringologista),Professor CL4(Educação Física) e Técnico 
em Enfermagem).   
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacio-
nados 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. Cristianó-
polis, Itapevi/SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Itapevi, 21 de maio de 2010. Roberto 
Camal Rachid – Secretário de Administração.   

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração.

Concurso 01/2009
Técnico em Enfermagem

RETIFICAÇÃO
 A Prefeitura do Município de Itapevi RETIFICA a PUBLICAÇÃO da Convocação do Concurso Público 01/2009, 
para o cargo de Técnico em Enfermagem, publicado na edição n°  70  de 07/05/2010 e 71 de 14/05/2010, alterando 
apenas o subtítulo da convocação, onde se lê “listagem de afrodescendentes” para “listagem geral”, sendo que, os candi-
datos correspondem a listagem geral, corretamente.

Itapevi, 21 de Maio de 2010.
Roberto Camal Rachid

Secretário de Administração.

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração.

Acesse:
www.itapevi.sp.gov.br

Acesse:
www.itapevi.sp.gov.br
O site oficial da Prefeitura de Itapevi
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CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 06/10

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 05825/2010 – Processo Seletivo nº 06/10 – (Provimento dos Cargos de Professor 
Adjunto).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos. 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 24/05/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 21 de maio de 2010. 
Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

Professor Adjunto    

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: FALTA DE ASSIDUIDADE
Ao  Sr.
FABIO GONÇALVES FARIAS

 Fica V. Sª convocado 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 referente ao processo nº 010572/2010 quanto a provável falta de 
assiduidade de acordo com o artigo 192, *2. (Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi). 

Itapevi, 18 de maio de 2010.
Roberto Camal Rachid

Secretário de Administração

ERRATA:
ONDE LE-SE NA PUBLICAÇÃO DE 13/02/2010 : PORTARIA Nº 604/2010 -  Retifica as portarias nºs. 3.273/05 e 
485/10 - Nomeação e Exoneração; LEIA -SE Exonera do cargo em comissão de Assessor Gerencial e Nomeia para o cargo 
em comissão de Chefe Administrativo retroagindo seus efeitos a partir de 01/08/05.  
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Secretaria de Finanças
AUDIÊNCIA PÚBLICA

   A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública destinada à demons-
tração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município – 1º Quadrimestre de 2010, atendendo ao disposto no 
artigo 9º. §4º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que se realizará no dia 28 de maio de 2010, às 16 hs 00, na 
Câmara Municipal de Itapevi, sito a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi.

Dr. Fábio dos Santos Amaral - Secretário de Finanças

Secretaria de Receita
EDITAL 10/10 – D.T.F.P.M.

 Fica nesta data notificado o proprietário da mercadoria apreendida neste município, em função do exercício da 
atividade de comércio irregular abaixo relacionada, que tiver interesse em resgatá-la, a comparecer à Divisão Técnica de 
Fiscalização de Posturas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd Cristianópolis no prazo de 10 dias:
 1.Processo 8361/2010, interessado desconhecido, 02 (duas) bases registro de gaveta DN20 ¾ marca DECA, 02(duas) 
base registro de pressão DN20 ¾, 01(um) relógio de pulso marca Potenzia, 01(um) relógio de pulso marca Champion e 
01(uma) bolsa azul, apreendidos dia 10/04/10 na Praça Carlos de Castro – “Feira do Rolo” conforme auto de apreensão 
0689/A; 
 2.Processo 8358/2010, interessado desconhecido, 23(vinte três) carcaças de celular, 02(duas) lanternas para camping, 
02(duas) carteiras, 06(seis) lanternas de mão, 05(cinco) óculos de sol, 04(quatro) óculos de natação com embalagem 
marca Waimea, 03(três) pincéis, 02 (dois) estiletes, 01(uma) capa óculos, 01(um) ralo redondo marca Tramontina, 02(dois)
colares, 01(um)par de brincos, 05(cinco) canivetes,04(quatro) pulseiras, 07(sete) pilhas,01(uma) calculadora marca Clas-
se, 01(um)fone de ouvido, 02(duas) chaves de carro, 01(um) divisor de pontos de antena TV, 01(um) cadeado marca Pado, 
01(uma) margarida de papel,01(um)chaveiro, 01(uma) bolsa preta, apreendidos dia 10/04/10 na Praça Carlos de Castro 
– conforme auto de apreensão 0685/A; 
 3.Processo 8360/2010, interessado desconhecido, 01(um) relógio de pulso digital marca Lua, 01(um)relógio de pulso 
marca Domcnt, 01(um) relógio de pulso marca Cosmos, 01(um) relógio de pulso marca Seiko, 01(um) relógio de pulso 
marca Nike, 01(um)relógio de pulso marca Back Stainless Steel, 02(duas)embalagens contendo 06(seis) pulseiras de couro 
para relógio de pulso cada, 03(três) calculadoras marca Kenko, 02(dois) carregadores de celular, 02(dois) pentes para 
máquina de cortar cabelos,01(um) guarda-chuva, apreendidos dia 10/04/10 na Praça Carlos de Castro – conforme auto 
de apreensão 0688/A; 
 4.Processo 8359/2010, interessado desconhecido, 02(dois) relógios de pulso Potenzia, 01(um) relógio de pulso marca 
Sigin cor dourado, 01(um) relógio de pulso digital marca Puma (Water Resist), 01(uma) bolsa de mão na cor preta, apre-
endidos dia 10/04/10 na Praça Carlos de Castro - conforme auto de apreensão 0686/A; 
 5.Processo 8240/2010, interessado desconhecido, 02(dois) alto falantes automóveis sem marca usados, apreendidos dia 
11/04/10 na Praça Carlos de Castro - conforme auto de apreensão 0544/A; 
 6.Processo 8241/2010, interessado desconhecido, 32(trinta e dois) esquadros escolar, 28(vinte e oito) pares de luvas de 
lã, 05(cinco) toucas de lã, apreendidos dia 11/04/10 na Praça Carlos de Castro - conforme auto de apreensão 0545/A; 
 7.Processo 8254/2010, interessado desconhecido, 01(um) carrinho de mão, apreendido dia 12/04/10 no Terminal Rodo-
viário Municipal - conforme auto de apreensão 0581/A;
 8.Processo 8357/2010, interessado desconhecido, 15(quinze) carregadores para celular, 01(uma) fonte, 02(dois) fones de 
ouvido, 06(seis) baterias para celular, apreendido dia 12/04/10 na Praça Carlos – conforme auto de apreensão 0582/A;
 9.Processo 8362/2010, interessado desconhecido, 01(um) aparelho celular Beng Siemens Modelo El 71, 01(um) apare-
lho de celular LG modelo 2310, 01(um) aparelho celular NID com display quebrado, apreendido dia 12/04/10 na Praça 
Carlos – conforme auto de apreensão 0583/A
 10.Processo 8667/2010, interessado desconhecido, 01(um) carrinho de mão , 01(uma) balança, 01(uma) bacia, apreen-
dido dia 15/04/10 na Praça Carlos – conforme auto de apreensão 0692/A; 
 11.Processo 8707/2010, interessado desconhecido, 01(um) relógio de pulso marca CITIZEN, 01(um) relógio sem marca 
aparente do fabricante, apreendido dia 15/04/10 na Praça Carlos – conforme auto de apreensão 0691/A; 
 12.Processo 8859/2010, interessado desconhecido, 01(um) monitor de computador marca LG Modelo Flatron L17525, 
apreendido dia 18/04/10 na Praça Carlos – conforme auto de apreensão 0656/A; 
 13.Processo 8861/2010, interessado desconhecido, 01(um)celular marca Vaio , apreendido dia 18/04/10 na Praça 
Carlos – conforme auto de apreensão 0657/A; 
 14.Processo 7152/2010, interessado desconhecido, 02(dois) aparelhos TalkBout da marca Motorola Modelo T5100, 
apreendido dia 28/03/10 na Praça Carlos de Castro – conforme auto de apreensão 542/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 conformidade com o art. 5º 
da lei municipal nº 1.872 de 04 de abril de 2007. 
 Após 10 (dez) dias da publicação deste, caso o interessado não tenha retirado referida mercadoria esta 
passará a integrar o patrimônio público sendo levada a hasta pública conforme dispõe artigo 5° § 2° da Lei Municipal 
1872/07. 

 Luis Eduardo G. Perrone - Secretário da Receita
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MEMORANDO N° 756/2010- SR- D.T.C.A.I.
EDITAL- NOTIFICAÇÃO DE MPL ( MURO, PASSEIO E LIMPEZA)

 Pelo presente Edital, em cumprimento ao disposto no art.15 da lei 1790 de 17 de abril de 2006, ficam NO-
TIFICADOS os proprietários dos imóveis ou titulares do seu domínio útil, ou os possuidores a qualquer 
título, localizados neste Município e constantes da lista anexa, afixada no quadro de Editais da Pre-
feitura Municipal de Itapevi, para a Regularização ou Execução da Construção de Muro, Passeio e Limpeza 
dos referidos imóveis. Após o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da PUBLICAÇÃO deste Edital, todos os 
CONTRIBUINTES relacionados serão considerados regularmente NOTIFICADOS.

Itapevi, 19 de maio de 2010.

Divisão Técnica de Controle de Autos de Infração
Secretaria Municipal da Receita

         Luis Eduardo G. Perrone                                 Sonia Maria Munhoz Wakim
     Secretário da Receita                                         Chefe de Gabinete
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Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO OAB/SP 181.108, MARITINÉZIO COLAÇO COS-
TA OAB/SP 242.848; EDMÍLSON RIBEIRO RG Nº 14.428.643-8 A presidente da 2ª Comissão de Sindicância 
e Processo Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, INTIMA VSas. do despacho de fls. 95/96, : 
“Observa-se, em defesa prévia, pedido de nulidade do processo administrativo pelo fato dos membros da comissão proces-
sante serem servidores sem estabilidade, impedidos ou oficialmente reconhecidos como suspeitos, argüindo a Lei Federal 
n.º 8.112/90. Tal pleito não comporta acolhimento. Ora, como é cediço, os componentes da comissão processante devem 
ser imparciais, insuspeitos e desimpedidos. O impedimento ocorrerá se os servidores que formam a comissão processante: 
a) tiverem interesse no assunto que deflagrou o feito apenador; b) estiverem litigando judicial ou administrativamente com 
o processado; c) tiverem sido autores da denúncia da irregularidade (representantes), ou tiverem elaborado perícia na fase 
de sindicância ou processual sobre a matéria dos autos, além de terem sido ouvidos como testemunhas no feito sindicante 
ou no processo disciplinar realizado por anterior comissão; d) forem parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro do servidor acusado (art. 149, 2º, L. 8.112/90, c.c. arts. 18 a 20 
e 69, da Lei Federal 9.784/99). Os servidores que, em sindicância investigativa prévia, concluíram pelo cometimento de 
infração disciplinar pelo servidor investigado não podem ser novamente designados para atuar no processo administrativo 
disciplinar, porquanto já formaram convencimento pela culpabilidade do acusado, de forma que não mais atendem os pres-
supostos de isenção e imparcialidade (art. 150, caput, Lei 8.112/90), entendimento jurisprudencial dos Tributos Regionais 
Federais da 1ª Região (AG 2005.01.00.64319-5/DF, 2ª Turma, julgamento em 17/05/2006) e da 4ª Região (REO 12072, 
Processo 200004010650490/PR, 4ª turma, decisão de 17/10/2000), o que não ocorre no presente caso. Outrossim, não 
sendo vedada pelo estatuto dos servidores públicos municipais a composição por servidores comissionados de comissão 
processantes em processo administrativo disciplinar, mormente inexistindo prejuízo par a defesa do acusado, assegurados 
o contraditório e ampla defesa, não deve ser declarada a sua nulidade. Tendo em vista a existência do referido estatuto 
torna-se inaplicável a exigência prevista no art. 149 da lei 8.112/90, o que se conclui que a previsão legal de constituição 
da comissão processante é a inserta do mencionado Estatuto, o que fora obedecido. Ante o exposto, indefiro a preliminar 
de nulidade argüida. Defiro a produção de prova testemunhal requerida, bem como de designação de audiência para o 
próximo dia 24 de maio de 2010, às 09:30 horas”, a qual deverão comparecer sob pena de revelia e preclusão.

Dra. Brasilina Alves Matias, Presidente da 2ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo.

Secretaria de Higiene e Saúde
Departamento de Vigilância em 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: Associação Comunitária Ganhando Vidas (AIF nº 1393 ) – Processo nº 11.100/10, Francisca Euda Feitoza 
Amorim (AIF nº 1612) – Processo nº 11.101/10, Suelen Alba Valverde (AIF nº 1240) – Processo nº 10892/10, Consolo 
Odontologia Ltda – ME (AIF nº 1241) – Processo nº 10893/10, Padaria e Confeitaria Lider de Itapevi Ltda(AIF nº 1627), 
José Leite da Hora (AIF nº 1578), Mario Vila Filho Itapevi – ME(AIF nº1444), Dimeg Serviços Médicos Hospitalares Ltda(AIF 
nºs 1580 e 1607).  
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo(AIP nºs 1606 e 1607), Sodexho do Brasil Comer-
cial Ltda(AIP nº 1142), Risatec Distribuidora de Ferro e Aço Ltda    (AIP nº1578), Lanchonete Souza Ltda – ME (AIP nº 1579), 
Comercial de Alimentos Grande Giro Ltda (AIP nº 1580),MP Consulado da Pizza Ltda(AIP nº 1537), Francisca Euda Feitoza 
Amorim (AIP nº 1541) – Processo nº 11.101/10, Dimeg Serviços Médicos Hospitalares Ltda(AIP nº 1582).
A LAVRATURA DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO:
Razão Social : Dimeg Serviços Médicos Hospitalares Ltda (TRM 1124). 
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO(CEVS):
Razão Social: Elisângela Santos Salles Itapevi – ME – Processo  nº 0144/04.  
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE:
Razão Social: Meiway Indústria e Comércio Ltda – Processo nº 9256/01, LC Transportes Logísticas e Armazéns Gerais 
Ltda – Processo nº 0081/08.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA / ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
Razão Social : LC Transportes Logísticas e Armazéns Gerais Ltda
Processo nº 0081/08, Drogasil S/A – Processo nº 0143/04.   
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Pães e Doces Roberta Ltda - Processo nº 9811/10 
INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

Razão Social: Shexaine Drogaria e Perfumaria Ltda – ME (AIF nº 1237) – Processo nº 8187/10.
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO À ANVISA:
Razão Social: Translute Transportes Rodoviários Ltda –Concessão de Autorização de Funcionamento – AFE – 
cosméticos(8749/10), saneantes(8750/10), correlatos(8752/10) e medicamentos e insumos farmacêuticos (8753/10).
 CONCESSÃO PRAZO DE 365 DIAS A PARTIR DE 25.03.10 PARA ESGOTAMENTO DE EMBALA-
GENS EM ATENDIMENTO AO DECRETO LEI     Nº 986/69, REFERENTE PROCESSO Nº 5608/10  EM NOME 
DE NZ IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

Dr. UBIRATAN CARVALHO PEREIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPANHA DO AGASALHO 
COMEÇA NA PRÓXIMA

QUINTA-FEIRA (27)

 A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, e o Fundo 
Social darão início a mais uma 
Campanha do Agasalho, que 
traz o tema “Não se esqueça. 
Aqueça!”. 
 O lançamento oficial vai 
acontecer no dia 27 de maio  no 
CEMIP. Neste dia, a população 
poderá conferir um show com 
o grupo Negritude Júnior, cuja 
entrada será a entrega de 1kg 
de alimento não perecível, com 
toda arrecadação revertida para 
o Fundo Social de Itapevi. Os 
que desejarem contribuir com a 
campanha também poderão le-
var um agasalho.

Escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais e, principalmente, 
órgãos públicos, servirão como postos de arrecadação

 Assim como aconteceu 
em 2009, a administração mu-
nicipal vai espalhar postos de 
arrecadação em toda a cidade, 
como escolas, igrejas, comércio 
e, principalmente, em órgãos pú-
blicos, incluindo os quatro CRAS 
localizados nos bairros Vila Dr. 
Cardoso, Vila Aurora, Jardim 
Maristela e Amador Bueno. 
 De acordo com o Fun-
do Social, ao longo da Cam-
panha, todo o material que for 
recolhido, após passar por uma 
triagem na Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania, será 
automaticamente encaminhado 
à população. Informações pelo 
telefone 4143-9704.



07

SEGUEM ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS TÉCNICOS 
Prazo para se inscrever nos cursos de Administração e Informática termina na terça-feira (25)

 Continuam abertas as 
inscrições para o vestibular dos 
cursos técnicos à distância de 
Administração e Informática. 
 Os interessados devem 
fazer a inscrição por meio do 
site www.fatgestao.org.br/ifsp-
processo-seletivo/home/ até a 
próxima terça-feira (25). O va-
lor da inscrição é de R$ 20, po-
dendo ser pago por boleto na 
rede bancária. Para participar 
do processo seletivo, os candi-
datos deverão ter o Ensino Mé-
dio completo. 
 Estão sendo oferecidas 
50 vagas para cada curso, com 

aulas presenciais ministradas no 
Pólo da Universidade Aberta do 
Brasil, situado na Avenida Pedro 
Paulino, 74 – Cohab, e com par-
te da carga horária ministrada à 
distância. 
 O curso técnico em 
Administração tem duração 
de três semestres e qualifica o 
estudante a executar as funções 
de apoio administrativo em or-
ganizações, controlar os proce-
dimentos organizacionais, arqui-
var e organizar contas a pagar, 
executar operações bancárias, 
controlar estoques, cadastrar 
fornecedores e alimentar plani-

lhas de informação, dentre ou-
tras funções correlatas.
 O técnico em Informáti-
ca é um profissional que pode 
atuar em diversos ramos e áre-
as: atua no desenvolvimento de 
rotinas de cálculo e tomadas de 
decisão, manipula base de da-

SERVIÇO
Inscrições para vestibular em cursos técnicos de
Administração e Informática, pelo site:
www.fatgestao.org.br/ifsp-processo-seletivo/home/
Prazo: até 25 de maio
Valor: R$ 20

dos mono ou multiusuário, utili-
za ferramentas de programação 
visual, elabora programas em 
linguagens de alto nível efetua e 
avalia testes nos programas de-
senvolvidos, dentre outras ativi-
dades. O curso tem duração de 
quatro semestres.

ESCOLINHAS DE FUTEBOL GRATUITAS
 Mais de 400 jovens já se 
inscreveram para as escolinhas 
gratuitas de futebol, oferecidas 
pela Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer. No 
entanto, ainda há vagas disponí-
veis nos pólos da Vila Nova Ita-
pevi e do Jardim Santa Rita. As 
aulas são voltadas a jovens com 
idades entre 07 e 17 anos.
 Na Vila Nova Itapevi, a es-
colinha acontece todas às quar-
tas e sextas-feiras, no Estádio 
Municipal André Nunes Júnior. 
Para se inscrever, basta se dirigir 
ao Estádio, situado à rua Samuel 
da Rocha Galvão, nº 650.
 Já no Jardim Santa Rita, os 
treinos são frequentados por cerca 

de 300 pessoas e também acon-
tecem às quartas e sextas-feiras.
 As inscrições podem ser 
efetuadas no campo do bairro,  
na rua Alcides Cotrim, 117 A (ao 
lado do CEMEB Professor Irany 
Toledo de Moraes) ou na própria 
Secretaria de Esportes e Lazer 
(rua Geraldo Vasques, 08, Jardim 
Portela). O horário de atendimen-
to da Secretaria é de segunda à 
sexta-feira, das 08h às 17h. Tele-
fone: 4141-0355.
 De acordo com a Secreta-
ria, em ambos os locais é neces-
sária a apresentação de cópias do 
RG (ou certidão de nascimento) 
comprovante de residência, uma 
foto 3x4 e um atestado médico.
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 Em breve, a população 
de Itapevi poderá usufruir dos 
serviços prestados pelo posto 
do Poupatempo Móvel, unidade 
itinerante mantida pelo Governo 
do Estado, que oferece em um 
só espaço serviços como emis-
são de RG, Carteira de Traba-
lho, Atestado de Antecedentes 
Criminais, além de serviços pú-
blicos eletrônicos, disponibiliza-
dos pelo e-poupatempo, como 
consulta de débitos de IPVA, 
DPVAT, multas de trânsito, pon-
tos na CNH, registro de Boletim 
de Ocorrência, entre outros.
 O Poupatempo Móvel é 
instalado em um local de grande 
movimentação de pessoas, no 
qual profissionais oferecem os 

ITAPEVI TERÁ POUPATEMPO MÓVEL 

serviços à população – muitos 
deles gratuitamente – permane-
cendo em torno de duas sema-

nas no espaço. Em Itapevi, a uni-
dade vem sendo instalada desde 
2005 na Praça 18 de Fevereiro, 

no centro da cidade.
 Segundo dados levan-
tados, em 2006, quando a ci-
dade recebeu a unidade mó-
vel, foram executados 11.515 
serviços, uma média de 1.009 
por dia e de 85 por hora. Em 
2007, foram 13.139 servi-
ços executados, com média 
de 711 atendimentos por dia 
(sendo cerca de 66 ações por 
hora).
 Já no ano de 2008, fo-
ram 11.133 atendimentos, per-
fazendo a média de 851 pes-
soas por dia (75 pessoas por 
hora). Por último, em 2009, 
foram realizados 10.749 aten-
dimentos, com média de 809 
pessoas por dia (72 por hora).

Unidade deverá ser trazida ao município em breve

APROVADOS EM CONCURSO PARA
GUARDA ESCOLAR REALIZARÃO

TESTES FÍSICOS
 A Prefeitura divulgou, 
na sexta-feira (14), a lista de 
candidatos aprovados nas 
provas escritas para o con-
curso público 01/2010, que 
visa preencher 40 vagas para 
Guarda Municipal Escolar. A 
lista, presente no site da Pre-
feitura (www.itapevi.sp.gov.br) 
e na edição n.º 71 do Diário 

Oficial de Itapevi, também dá 
destaque à data para realiza-
ção dos Testes de Aptidão Físi-
ca do concurso.
 Segundo o documen-
to divulgado, os testes serão 
aplicados no dia 06 de junho 
(domingo), nas dependências 
do CEMIP (Centro de Eventos 
do Município de Itapevi e Pro-

moções), localizado na aveni-
da Rubens Caramez, 1000 – 
Parque Suburbano, das 8h às 
14h30, em horários variando 
conforme com a ordem alfabé-
tica da lista de aprovados. 
 Na ocasião, além de 
apresentar documento de 
identidade e protocolo de ins-
crição, os candidatos deverão 

trazer um atestado médico da-
tado de no máximo 15 (quin-
ze) dias anteriores à data da 
realização do teste, declaran-
do ter saúde compatível para 
realização das atividades.   
 No atestado deve cons-
tar declaração de que o candi-
dato está apto ou inapto para 
os testes físicos.


