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DEFESA CIVIL GANHA NOVAS
VIATURAS E EQUIPAMENTOS 

Materiais irão garantir melhor atendimento à população em caso de emergências 
A Defesa Civil de Itapevi ganhou novos equi-

pamentos para a realização dos atendimentos 
cotidianos e de emergência à população. O 
destaque foram dois novos veículos: uma Sa-
veiro adaptada para realizar os trabalhos de 
captura de animais de pequeno porte e fisca-
lização, e uma Amarok adaptada para salva-
mentos em área de enchentes e alagamentos. 
Além deles, a instituição ganhou também dois 
botes de salvamento.  A cerimônia de entre-
ga aconteceu no Paço Municipal nesta quinta-
-feira (1).

A Prefeitura investiu cerca de R$ 167 mil 
nos equipamentos. “São investimentos pla-
nejados desde o ano passado com o objetivo 
de reduzirmos as enchentes e combatermos 
alagamentos em nossa cidade”, disse um ser-
vidor. A Prefeitura também está investindo na 
construção do Piscinão do Jardim Vitápolis e 
iniciará futuramente as obras no piscinão do 
Parque Suburbano para reduzir ainda mais os 
problemas em períodos de chuvas. 

Além dos novos equipamentos, Igor entre-
gou certificados de qualificação profissional 
para 14 agentes de proteção da Defesa Civil. 
Eles receberam orientações sobre primeiros 
socorros, brigadista, operação estiagem e ope-
ração verão.  A equipe irá atuar apenas em ca-
sos de urgência e emergência no município.     

“Nosso objetivo é encontrar soluções com 
uma gestão moderna e antenada às necessida-
des da população. Entregar os equipamentos, 
certificados e veículos é valorizar aqueles que 
estão nas ruas cuidando do povo”, afirmou ou-
tro funcionário público.

A lista completa de equipamentos entre-
gues incluiu também cinco motosserras, um 
gerador de energia, 50 cones, 100 rolos de 
fita de interdição com 100 metros cada, 10 
enxadões, 10 machados, cinco foices, uma 

esmerilhadora, 30 conjuntos completos de 
fardamento para os agentes da Defesa Civil, 
quatro jogos de uniformes para motociclis-
tas, seis coletes salva-vidas, seis uniformes 
apicultores, quatro uniformes de saneamen-
to básico para entrada em galerias pluviais, 
40 pares de botas de borracha, 40 pares de 
botas 7 léguas, cinco botas 7/8, 28 pares de 
botas bpm (patrulhamento) e quatro botas 
de motocicletas. 

SOBRE A DEFESA CIVIL
A Coordenadoria de Proteção e Defesa Ci-

vil de Itapevi foi instituída pela lei municipal 
932/89, com a missão de promover, coorde-
nar, e supervisionar as ações de resultados 

desastrosos ou prejudiciais à cidade e à po-
pulação, decorrentes de situações de emer-
gências ou de estado de calamidade pública.

Em 2017, a corporação atendeu 1.525 
ocorrências, sendo elas: vistorias de edifi-
cações e moradias em risco; alagamento, 
enchente e escorregamento; interdição e 
desinterdição de imóveis; vistoria de órgãos 
públicos e relatórios de medidas de preven-
ção e combate a incêndio; poda preventiva 
de árvores em passeios públicos; mapea-
mento e fiscalização de área de risco; cap-
tura de animais de pequeno porte; atendi-
mento diversos aos munícipes e apoio aos 
órgãos públicos estadual e municipal. A 
meta é qualificar o atendimento em 2018.

Lista de materiais inclui motosserras e botes de salvamento
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Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego
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Secretaria de Educação e Cultura
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES
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ITAPEVIPREV

Secretaria da Saúde e Bem Estar
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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