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CGM INVESTIGA DENÚNCIA
ANÔNIMA CONTRA SERVIDOR
Funcionário usava veículo público para se livrar de material particular em áreas inapropriadas

A Controladoria Geral do Município 
(CGM) de Itapevi investiga denúncia con-
tra servidor público acusado de usar ca-
minhão da administração municipal para 
descartar resíduos privados de maneira 
irregular.

No último dia 28, a Controladoria Geral 
do Município recebeu uma denúncia anô-
nima com imagens dando conta de que um 
veículo público estaria cometendo a irre-
gularidade em um terreno no município.

O órgão abriu investigação preliminar, 
cruzou as informações repassadas com 
o itinerário do veículo, que é registrado 
por GPS por uma empresa terceirizada, 
e confirmou a denúncia. “Conseguimos 
identificar a infração e o seu autor”, diz 
Ricardo Calciolari, controlador-geral do 
município.

Depois de concluir a obtenção de 
provas, a controladoria pedirá ao Gabi-
nete do Prefeito a instauração de pro-
cesso administrativo disciplinar. Nele, 
o servidor terá direito à ampla defesa e 
contraditório, inclusive com a presença 
de advogados.

Controladoria foi instalada neste ano e caso é o primeiro a ser investigado pelo órgão

Pedro Godoy/ Ex-Libris/ Secom PMI

Ao fim do processo, a Corregedoria, ór-
gão vinculado à Controladoria, dará pare-
cer final recomendando ou não a punição 
do servidor - que pode variar de advertên-
cia até demissão. 

Este é o primeiro caso de irregularidade 
apurado pela Controladoria, órgão criado 

em janeiro deste ano.
Apesar de já contar com servidores co-

missionados, a CGM deve estar em pleno 
funcionamento somente a partir de 2018, 
quando a Prefeitura espera realizar um 
concurso para preenchimento de quadros 
da instituição.

Com cobrança amigável,
Prefeitura aumenta a
arrecadação e facilita a
vida do contribuinte

A Secretaria da Receita de Itapevi concluiu 
no final de julho mais uma etapa da cobran-
ça amigável dos débitos de munícipes com 
a Prefeitura. A iniciativa começou a ser feita 

PARCELAMENTO DE IPTU E ISS CRESCE 265% EM JULHO
em abril de 2017com o objetivo de aumentar 
a arrecadação municipal e facilitar a vida do 
contribuinte - que pode parcelar os débitos 
em até 36 vezes. 

Em julho, o número de parcelamentos 
subiu para 310, contra 85 efetivados no mês 
mesmo do ano passado - um aumento de 
265%. 

Esta é a segunda etapa da cobrança ami-
gável. Nela, 10 mil notificações extrajudiciais 

foram enviadas em junho para contribuin-
tes com dívidas relativas a IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Natureza) e outras 
taxas municipais.

O impacto na receita também foi signifi-
cativo. A arrecadação em parcelamentos no 
mês passado foi de R$ 3.271.620,53, contra 
R$ 1.471.927,66 arrecadados em julho de 
2016 - uma alta de quase 122%.
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PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES
PARA AULAS DE JIU-JITSU GRATUITAS

Interessados devem se cadastrar diretamente no Ginásio de Esportes 

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventu-
de de Itapevi retomou as atividades de jiu-jit-
su e está com vagas abertas nesta para a mo-
dalidade. Podem se inscrever alunos a partir 
de 7 anos e não há limite de idade. As aulas 
são gratuitas e as inscrições podem ser feitas 
no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Ca-
ramez 1000A - Centro).

Há turmas nas segundas, quartas e sextas-
-feiras. Nestes dias, as aulas serão realizadas 
no Ginásio de Esportes. Os horários são divi-
didos no período da manhã (a partir das 8h) e 
da tarde (a partir das 13h). 

Já às terças e quintas-feiras, as aulas acon-
tecem nos mesmos horários, mas na Secre-
taria (Rua Izola Belli Leonardi, 8 - 1º andar - 
Jardim Christianópolis). Os interessados são 
convidados a fazerem uma aula experimental 
e após isto são orientados pelos professores 
sobre a documentação necessária para inscri-
ção definitiva. 

É recomendado que, nesta primeira aula, 
os praticantes utilizem roupas leves e que 
permitam movimentação, como bermuda e 
camiseta.

Para mais informações, o telefone para 
contato é 4205-4464. 

TAEKWONDO E CARATÊ SÃO
OFERECIDOS PELA GCM
A Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) 

também está com vagas abertas e gratuitas 
para as modalidades de taekwondo e caratê. 
Os interessados devem se inscrever no local 
das aulas, na Base da GCM (Estrada do Itaqui, 
81, Itaqui – antigo Fórum), das 7h às 16h.

As modalidades podem ser frequenta-
das por criança a partir dos 7 anos e não 
há limites de idade. As aulas de taekwondo 
acontecem às terças e quintas-feiras, das 

19h às 20h.
O caratê tem aulas às quartas e sextas-

-feiras. Os horários são: das 9h30 às 10h30; 
das 14h às 15h; e das 19h às20h. Para as 
aulas iniciais, os alunos devem vestir calça 
moletom e camiseta leve que permita os 
movimentos das artes marciais.

Para se inscrever, é preciso entregar, no 
ato da inscrição, cópia do RG e comprovan-
te de residência. Menores de idade preci-
sam de autorização dos pais. Os interes-
sados devem procurar o professor Izaías 
Borges. Para mais informações, o número 
de telefone é o 4205-2433.

Secom PMI
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