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Diversas frentes de trabalho atuam na retirada de lixo e entulho em galerias, córregos, ruas e áreas públicas da cidade

Prefeito Igor Soares Ebert

pArA combAter eNcheNtes, 
prefeIturA reforçA lImpezA

DIÁrIo ofIcIAl
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A Prefeitura de Itapevi está com matrículas 
abertas para os cursos de teatro e circo até o dia 
20 de janeiro. As vagas são limitadas. A atividade 
é oferecida pela Secretaria de Educação e Cultura 
gratuitamente para a população. 

A Escola Livre de Teatro funciona na avenida 
Luiz Manfrinato, 194, no 2º andar, no Centro, 

das 8h às 17h. Aos interessados, é necessário 
levar cópia da certidão de nascimento ou RG, 
comprovante de residência e uma foto 3×4. 
Para menores de 18 anos é necessária a pre-
sença de um responsável. As aulas são ofere-
cidas para crianças a partir de 4 anos de idade 
e jovens.

As atividades desenvolvidas são compostas 
por aulas teóricas e práticas. Em prática modular, 
os professores avaliam o rendimento e aprendi-
zado de cada criança para determinar o avanço 
das etapas.

Mais informações podem ser obtidas pelo te-
lefone 4205-1871.

640 vAGAs
AbertAs pArA

formAção
musIcAl

INscrIções AbertAs pArA cursos GrAtuItos
DA escolA lIvre De teAtro De ItApevI

Com um total de 640 vagas, o Centro de 
Formação Musical abriu inscrições para os 
itapevienses que têm interesse em se apro-
fundar na iniciação musical. A atividade é 
gratuita.

Abertas até o dia 27 de janeiro, as inscri-
ções e matrículas estão sendo realizadas no 
Centro de Formação Musical, Av. Rubens Ca-
ramez, 1000, no Centro de Eventos do Mu-
nicípio de Itapevi. Aos interessados, é ne-

cessário levar original e cópia da certidão de 
nascimento ou RG, comprovante de residên-
cia e uma foto 3×4. Para menores de 18 anos 
é necessário apresentar os itens anteriores 
mais a presença de um responsável legal, 
munido de RG original e cópia.

Os munícipes poderão escolher entre au-
las de musicalização infantil (flauta doce para 
crianças de 7 a 10 anos de idade), iniciação à 
prática de bandas abrangendo instrumentos 

de sopro e percussão (para crianças a partir 
de 10 anos), coro infantil e regência de ban-
da voltada para músicos das corporações 
oficiais (Banda Municipal e Banda da GCM). 
As atividades desenvolvidas envolvem aulas 
teóricas e práticas, ministradas pela equipe 
pedagógica do Centro conforme avaliação de 
desempenho coletivo e individual do aluno.

Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 4141-0279.

Inscrições para as aulas 
gratuitas de música poderão 
ser realizadas até o dia 27 
de janeiro no CEMIP
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pArA combAter eNcheNtes, 
prefeIturA reforçA lImpezA

 As enchentes nos últimos anos em Itape-
vi motivaram a Prefeitura a declarar situa-
ção de emergência no município. O decreto 
nº 5.202, que formaliza a medida, foi assina-
do na segunda-feira (10).

A decisão foi baseada no volume de chuvas 
do início do mês e em relatórios produzidos 
pela Defesa Civil. A administração municipal 
também levou em consideração os estragos 
causados pela enchente de março de 2016.

A medida tem prazo de 90 dias e permi-
tirá que o município utilize crédito extraor-
dinário no valor de R$ 1 milhão para custe-

ar as ações preventivas, como intervenção 
emergencial em córregos e rios para reti-
rada de objetos que possam ocasionar ou 
agravar as enchentes. 

O valor também poderá ser utilizado 
para aquisição de itens de atendimento bá-
sica. Além disso, com a medida, em caso de 
enchentes, todas as ações do governo deve-
rão priorizar o atendimento de emergência 
da população.

Trabalhando nas ruas
Para minimizar o risco de alagamentos, 

a Prefeitura começou nesta semana a re-
forçar os serviços de limpeza de rios, cór-
regos e galerias. Mutirões foram às ruas 
do Jardim Rainha, do Centro e do Jardim 
Paulista para limpar bocas de lobo e reti-
rar entulhos que facilitam a ocorrência de 
enchentes. 

O engajamento da população é funda-
mental para que Itapevi não seja afetada 
pelas cheias durante o período de chuvas. 
Jogar lixo nas ruas e descartar entulho em 
campos abertos, córregos e rios dificultam 
o trabalho do poder público.
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Responsável pela publicação: Secretaria de Governo

ITAPEVIPREV

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

JARI

Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos

DIÁrIo ofIcIAl
prefeitura do município de Itapevi
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Secretaria de Saúde e Bem Estar
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁrIo ofIcIAl
prefeitura do município de Itapevi
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Secretaria de Administração
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

campanha
contra a dengue 
visita duas mil
residências

Os agendas da campanha 
de combate à proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
promovida pela Prefeitura de 
Itapevi, já visitou 2.274 casas 
nos bairros Parque Mira Flores, 
Jardim Briquet, Vila Santa Rita, 
Jardim Cruzeiro, Quatro Encru-
zilhadas, São Carlos, Vitápolis e 
Dona Elvira. Além disso, foram 
realizados 221 bloqueios de 
criadouros do mosquito.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, Itapevi teve quatro 
notificações de suspeita de 
dengue desde o início do ano 
– todos estão em investigação. 
Não houve registro de casos 
zika ou chikungunya. A campa-
nha seguirá até o final de abril.



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 11Ano 8 | Nº 418 | Itapevi, 13 de janeiro de 2017

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
VAGAS DO PAT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Câmara Municipal de Itapevi
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ItApevI oferece 
servIços De

cAtA-bAGulho
e eco poNto

 O Plano de Combate às En-
chentes de Itapevi está em vigor. 
Desde o dia 2, equipes do governo 
municipal estão fazendo serviços 
de limpeza por toda a cidade. Os 
trabalhos se estenderão por todo 
o período de chuvas, que deve se 
guir até o início de abril.

A expectativa da Secretaria de 
Obras é de que sejam recolhidos 
diariamente de 10 a 15 caminhões 
de entulho em toda a cidade. Só 
isso, porém, não é suficiente para 
o sucesso da ação.

O engajamento da população é 
fundamental para que Itapevi não 
seja afetada pelas enchentes du-
rante o período de chuvas. Jogar 
lixo nas ruas e descartar entulho 
em campos abertos, córregos e 
rios dificultam o trabalho do poder 
público.

Pensando nisso, a Prefeitura 

disponibiliza um Eco Ponto para fa-
cilitar a vida dos cidadãos. O equi-
pamento fica na estrada Lucinda 
de Jesus Silva, na Cohab, dentro do 
Pátio de Veículos.

Basta ligar no 4205-4345 (de 
segunda à sexta, das 8h às 17h) e 
agendar uma data de entrega.

No local, podem ser descarta-
dos madeiras e pneus. Após serem 
recolhidos, os objetos são separa-
dos e encaminhados a empresas 
recicladoras.

Em casos de recicláveis, o muní-
cipe deve levar o material para as 
cooperativas CMR Itapevi (Avenida 
Leda Pantalena, 650) e Catadores 
Ganhando Vidas (Rua Violeta, 27).

Os resíduos também podem ser 
entregues nas secretarias de De-
senvolvimento Urbano e Meio Am-
biente (Rua Manfredo Schubiger, 
94, Vila Nova Itapevi).

prefeitura adia
vencimento do Iptu 2017

A Prefeitura de Itapevi adiou de fevereiro para março o vencimento 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Agora, o pagamento úni-
co dos carnês do ano de 2017 deve ser feito no dia 7 de março.

A data é a mesma para o pagamento do primeiro boleto caso o con-
tribuinte opte por quitar o imposto de maneira parcelada, em até 10 ve-
zes. Apesar de ter sido autorizado pela gestão anterior, o IPTU 2017 não 
havia sido impresso, o que motivou a mudança na data de vencimento.

Os carnês serão disponibilizados para os munícipes em tempo hábil 
para o pagamento na nova data. Neste ano, mais de 48 mil domicílios 
receberão o carnê em toda a cidade.

secretaria de
meio Ambiente atende
em novo endereço

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente mudou de 
endereço. Agora, as instalações da pasta ficam na Rua Manfredo Schu-
biger, 94, atrás do prédio da Prefeitura na Avenida Presidente Vargas. A 
nova secretaria é fruto da reforma administrativa promovida pela admi-
nistração municipal, que fundiu numa só as pastas de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano para cortar custos e melhorar a gestão pública.


