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PRAÇA 18 RECEBE 
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SEGUE MUTIRÃO DE 
COMBATE AO AEDES 

NO SUBURBANO
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PREFEITURA RECOLHE 29 
CARROS ABANDONADOS
Ações começaram há pouco mais
de um mês e estão sendo realizadas
pela Guarda Civil Municipal
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Em 2017, a Prefeitura já recolheu 29 veícu-
los abandonados das ruas de Itapevi e notifi-
cou 195 proprietários para efetuar a retirada 
dos automóveis. A ação está sendo executada 
pela Guarda Civil Municipal (GCM) em todos os 
bairros da cidade, desde o dia 2 de fevereiro. 
Os dados foram atualizados na primeira sema-
na de março.

Na primeira semana deste mês, as equipes 
da GCM recolheram sete veículos abandona-
dos e notificaram 70 proprietários. Em feverei-
ro, foram feitos 22 recolhimentos e 125 noti-
ficações de veículos em estado de abandono.

A ação tem como objetivo combater a pro-
liferação do mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, chikungunya e zika vírus – já 
que estes veículos podem acumular água pa-
rada – e evitar a ação de marginais que podem 
usar esses carros como esconderijo para práti-
ca de crimes ou como ponto de drogas.

Os proprietários estão sendo conscientiza-
dos que um veículo nessas condições de aban-
dono pode trazer graves consequências para a 
saúde pública e para a segurança dos muníci-
pes. A maioria dos proprietários notificados já 
retirou seus veículos das vias públicas.

A GCM é responsável por notificar o pro-
prietário do veículo informando o local, a data 
e o horário e que, se o veículo não for removi-
do em um prazo de 48 horas, o carro pode ser 
recolhido pelas autoridades. 

Se o automóvel for recolhido, o proprietário 
deve ir ao pátio e apresentar documentação 
regularizada e licenciamento do veículo, além 
de pagar os custos de guincho e diária. 

O cidadão pode denunciar veículos em 
condições de abandono pelos telefone 199 ou 
153. O Demutran também recebe denúncias 
pelo telefone 4774-4206.

PREFEITURA JÁ RECOLHEU
29 VEÍCULOS ABANDONADOS

A Prefeitura realizou no sábado (4) o segundo 
mutirão de combate ao Aedes aegypti no Parque 
Suburbano. Durante os trabalhos, foram recolhi-
das 68 toneladas de entulhos que poderiam servir 
de foco ao mosquito. 

Foram visitadas as ruas Piauienses, Paulistas, 
Sulamericanos, Cariocas, Amazonenses, Acre-
anos, Brasileiros, Cearenses, Pernambucanos e 
Amazonenses. Ao todo, 1410 casas foram recebe-
ram agentes da prefeitura - destas, 54 foram tela-
das. Este foi o quinto mutirão realizado em Itapevi 
desde o início do ano. 

As ações têm o objetivo de eliminar focos do 
mosquito transmissor da dengue, zika e chikun-
gunya e conscientizar a população que o combate 
ao Aedes deve ser diário. A campanha começou 
na primeira semana de janeiro. 

Desde então, a administração municipal tem 
trabalhado para conscientizar a população sobre 
a importância de eliminar os focos do mosquito, 
realizando ações de rotina e mutirões nos bairros, 
distribuindo informativos e colocando banners e 
outdoors em pontos estratégicos da cidade. Os 

Ações começaram há pouco mais de um mês e estão sendo realizadas pela Guarda Civil Municipal

MUTIRÃO RETIRA 68 TONELADAS
DE ENTULHO NO SUBURBANO 

Antes e depois de terreno que teve veículos abandonados retirados pela Prefeitura de Itapevi

Realizado pela Prefeitura de
Itapevi, “Zumba na 18” quer 
incentivar a prática de
atividades físicas

A Praça 18 de Fevereiro, no Centro, recebe 
no próximo domingo (12) a “Zumba na 18”, 
uma aula de zumba grátis aberta ao público 
de toda Itapevi. Realizado pela Prefeitura, a 

ação visa estimular a participação popular 
em atividades desenvolvidas pela Escola Li-
vre de Dança do município. 

A aula começa às 9h e será ministrada 
pelo professor Zin Maycon Vinícius. A du-
ração da aula é de aproximadamente duas 
horas. É uma atividade sem contraindica-
ção. Todos podem fazer. Basta chegar no 
horário e local, assim como vestir uma rou-
pa confortável para a prática de exercícios 
físicos.

A estimativa é de que entre 300 e 400 pes-
soas participem da atividade neste domingo. 

A zumba é um exercício físico aeróbico 
baseado em movimentos de danças latinas, 
como o merengue, a cumbia, a salsa, o reg-
gaeton, entre outros.

Nos últimos anos, a modalidade tornou-
-se bastante popular em academias e estú-
dios de dança de todo mundo, além de ser 
considerada uma atividade fitness e pratica-
da também como um estilo de dança.

PRAÇA 18 TERÁ AULÃO DE ZUMBA NO DOMINGO (12)
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PREFEITURA JÁ RECOLHEU
29 VEÍCULOS ABANDONADOS

A Prefeitura realizou no sábado (4) o segundo 
mutirão de combate ao Aedes aegypti no Parque 
Suburbano. Durante os trabalhos, foram recolhi-
das 68 toneladas de entulhos que poderiam servir 
de foco ao mosquito. 

Foram visitadas as ruas Piauienses, Paulistas, 
Sulamericanos, Cariocas, Amazonenses, Acre-
anos, Brasileiros, Cearenses, Pernambucanos e 
Amazonenses. Ao todo, 1410 casas foram recebe-
ram agentes da prefeitura - destas, 54 foram tela-
das. Este foi o quinto mutirão realizado em Itapevi 
desde o início do ano. 

As ações têm o objetivo de eliminar focos do 
mosquito transmissor da dengue, zika e chikun-
gunya e conscientizar a população que o combate 
ao Aedes deve ser diário. A campanha começou 
na primeira semana de janeiro. 

Desde então, a administração municipal tem 
trabalhado para conscientizar a população sobre 
a importância de eliminar os focos do mosquito, 
realizando ações de rotina e mutirões nos bairros, 
distribuindo informativos e colocando banners e 
outdoors em pontos estratégicos da cidade. Os 

Ação é a segunda no bairro, que 
seguirá recebendo força-tarefa 
nas próximas semanas 

MUTIRÃO RETIRA 68 TONELADAS
DE ENTULHO NO SUBURBANO 

Prefeitura de Itapevi já visitou 11 mil casas para combater a dengue só em 2017. Centenas de ruas já foram limpas

App é gratuito e pode ser baixado
na Play Store ou na Apple Store

No último dia 21, a Prefeitura de Itapevi lançou 
oficialmente o aplicativo para smartphones “Xô 
Aedes”. O objetivo é ajudar a população a com-
bater o mosquito Aedes aegypti, transmissor das 
doenças dengue, zika e chinkungunya. 

O app está disponível para smartphones na 
Play Store, para usuários de celular Android, e na 
Apple Store, para quem usa iPhone. Com ele, o 
munícipe poderá apontar às equipes de Zoonoses 

APP CONTRA O MOSQUITO 

mutirões acontecerão todas as semanas até abril, 
período em que a incidência do mosquito aumenta 
em todo o país. 

O trabalho é uma parceria das secretarias de In-
fraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde e Bem Estar 
e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

Divulgação / PMI

e Controle de Vetores a existência de criadouros. 
O aplicativo conta com sistema de geolocali-

zação. As denúncias feitas pelo aplicativo serão 
direcionadas à Secretaria de Saúde e Bem Estar, 
que enviará equipes para eliminar os focos sina-
lizados. 

O aplicativo também dá dicas de prevenção às 
doenças causadas pelo Aedes e mostra como en-
trar em contato direto com a Divisão de Zoonoses 
de Itapevi (Rua Dimarães Antonio Sandei, 85, Vila 
Nova Itapevi - Telefones 4773-2785 e 4774 5387).
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Secretaria de Finanças

ITAPEVIPREV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ITAPEVI PREVIDÊNCIA

Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

VAGAS DO PAT
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria da Saúde e Bem Estar
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura do Município de Itapevi
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Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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PREFEITURA INICIA REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DE ITAPEVI

A Prefeitura de Itapevi dará início ao processo de Revisão do Plano Diretor de Itapevi no próximo dia 25 de março, um sábado,
com a realização de audiência pública na Câmara dos Vereadores do município, a partir das 9 horas. 

O processo de revisão deve se estender até 2018, quando a Prefeitura tem de enviar à Câmara um Projeto de Lei consolidando
as propostas apresentadas e discutidas pela população. 

O Plano Diretor com as novas diretrizes deve entrar em vigor a partir de 2019. Por meio dele, a população pode definir,
por exemplo, se um determinado bairro poderá ter prédios muito altos. 

As oficinas servirão para formular propostas a partir de temas pré-selecionados e demandas específicas de determinadas áreas do município. 

Já as audiências, mais abrangentes, terão a missão de debater e deliberar sobre as propostas geradas nas oficinas.
O cronograma dos demais encontros ainda será divulgado pela Prefeitura.

Para facilitar o debate, toda a revisão do Plano Diretor será dividida em quatro grandes temas: Habitação e Vulnerabilidade Social, Transporte
e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Urbano e Instrumentos de Política Urbana e Meio Ambiente, Saneamento e Desenvolvimento Sustentável.

A população também poderá mandar sugestões por e-mail, pelo endereço (planodiretor@itapevi.sp.gov.br). Todas as contribuições enviadas
serão compiladas por uma comissão de servidores da Prefeitura de Itapevi para que possam ser levadas para discussão nas audiências públicas

Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
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Câmara Municipal de Itapevi
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Ofício de Registro Civil de Itapevi - SP
Henrique Ferraz Correa de Mello - Oficial
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Secretaria da Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi
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Representantes da Prefeitura de Itapevi par-
ticiparam nesta quinta-feira (09), em Brasília, do 
Workshop CIE 2017, promovido pelo Ministério 
do Esporte para capacitar os novos gestores 
municipais para a implantação do Centro de Ini-
ciação ao Esporte (CIE), em construção no Alto 
da Colina.

Destinado para atletas de ponta, o espaço 
está sendo construído com recursos do Go-
verno Federal e deve ser inaugurado em maio 
deste ano.  Os participantes receberam orienta-
ções gerais sobre o projeto, informações sobre 

o acompanhamento das obras, gestão de equi-
pamentos esportivos e aprenderam sobre a 
experiência prática do CIE de Franco da Rocha, 
inaugurado em junho do ano passado.

Participaram do seminário gestores munici-
pais de mais 96 cidades onde os centros estão 
sendo construídos. 

OBRAS EM ITAPEVI
Iniciada em novembro de 2015, a constru-

ção do CIE Itapevi é uma parceria entre a Pre-
feitura e o Governo Federal. O prazo original de 
entrega era maio de 2016, mas só neste ano 

foram repassados ao município os aditivos para 
concluir a obra, que custará R$ 3,9 milhões aos 
cofres da União, com contrapartida de R$ 729 
mil da Prefeitura.

O convênio firmado com o Ministério do 
Esporte determina que o espaço seja utilizado 
por atletas de alto rendimento e federados. No 
entanto, a Prefeitura trabalha para que o espa-
ço possa ser aberto aos jovens e crianças da co-
munidade, oferecendo atividades como ballet 
e ginástica no contraturno do período escolar, 
dentre outras modalidades.

REPRESENTANTES DA PREFEITURA RECEBEM
TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CIE 

O Estádio Municipal André Nunes Júnior 
(R. Prof. Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova 
Itapevi) recebe no próximo sábado (11) o jogo 
Amigos do Cafu x Amigos de Itapevi. A partida 
beneficente começa às 9h30 e o ingresso para 
o jogo pode ser obtido com a entrega de dois 
quilos de alimentos não perecíveis na porta 
do estádio. Os donativos serão entregues ao 
Fundo Social de Solidariedade de Itapevi.

O time de Itapevi será composto por joga-
dores da primeira divisão da liga de futebol 
itapeviense. Já a equipe de Cafu contará com 
celebridades e ícones do esporte brasileiro 
como Paulo Sérgio, Fernando Baiano e Aílton, 
os cantores Dexter e MC Kevin, o ator Thomaz 
Costa e Elias Silvério, do UFC.

“Será uma grande festa. Espero que a po-
pulação de Itapevi nos prestigie este evento 
maravilhoso cuja renda será destinada para 
ações sociais. Por isso, faço questão de estar 
presente e conto com a presença de todos”, 
disse Marcos Evangelista de Morais, o Cafu.

FUNDAÇÃO CAFU REALIZA
PARTIDA BENEFICENTE EM ITAPEVI

Entrada para o jogo, neste sábado 
(11), será 2 kg de alimentos


