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DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2022  

 

“Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão 

Benemérito ao senhor Alexandre Mazzuco”. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, faz saber que a Câmara Municipal de Itapevi 

Aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º -  Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito ao senhor Alexandre Mazzuco. 

 

Art. 2º - A honraria será conferida em Sessão Solene, a ser convocada pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, especialmente para esse fim. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de março de 2022. 

 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Presidente 

 

Erondina Ferreira Godoy 

1ª Secretária 

 
 

Secretaria LegislativaOutros Atos
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Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 22 

dias do mês de março de 2022. 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 053/2021 – Autora: Camila Godói da Silva Rodrigues – PSB 

e Coautores:  Anderson Cavanha – PL; Cícero Aparecido de Souza – PODEMOS; Marcelo 

Aparecido Antônio – PODEMOS; Mauricio Alonso Murakami – UNIÃO; Rafael Alan de 

Moraes Romeiro – PODEMOS e Thiago da Silva Santos – UNIÃO. 
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RESOLUÇÃO Nº 006/2022 

Altera a alínea “n” ao Parágrafo Único do artigo 1º 
da Resolução 001/2007 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 
Municipal de Itapevi Aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica alterada redação da alínea “n” do Parágrafo Único, do artigo 1º da Resolução 

001/2007, com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...) 

Parágrafo único (...) 

(...) 

n) Diploma de Mérito Administrativo, destinado a servidores públicos civis, ativos e inativos, 

da administração direta, indireta e autarquia e a empregados de entidades paraestatais 

municipais, estaduais e federais que, lotados em repartições ou unidades situadas no 

Munícipio, nelas houverem merecido reconhecido em destaque em serviço”. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 23 de março de 2022. 

 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Presidente 

 

Erondina Ferreira Godoy 

1ª Secretária 
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Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 23 
dias do mês de março de 2022. 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 
Projeto de Resolução n° 042/2022 – Autor: José Aparecido Ramos.  
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RESOLUÇÃO Nº 007/2022 

“Dispõe sobre alteração da Resolução nº 030 

de 19 de outubro de 2021 que “Dispõe sobre 
o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Itapevi”, para acrescentar a indicação de 
líder e vice-líder da bancada feminina." 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 

Municipal de Itapevi Aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º A Resolução nº 030 de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar acrescida do art. 87-A 

com a seguinte redação: 

“Art. 87-A. A bancada feminina na Câmara Municipal de Itapevi 

indicará líder e vice-líder, havendo, a cada doze (12) meses, 

revezamento das indicadas entre suas integrantes.  

§ 1º A vice-líder substituirá a líder da bancada feminina nos 

casos de impedimento ou ausência da titular.  

§ 2º A líder da bancada feminina exercerá as prerrogativas que 

este Regimento assegura aos líderes de partido ou bloco 

parlamentar, inclusive quanto à preferência para o uso da 

palavra e o direito a voto. ” 

Art. 2º As despesas decorrentes com a aplicação da presente Resolução correrão à conta da 

dotação orçamentária da Câmara Municipal. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Câmara Municipal de Itapevi, 23 de março de 2022. 

 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Presidente 

 

Erondina Ferreira Godoy 

1ª Secretária 

Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 23 

dias do mês de março de 2022. 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 

Projeto de Resolução n° 004/2022 – Autores: Mesa Diretora.  
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RESOLUÇÃO Nº 008/2022 

 

“Disciplina o encargo de membro da Comissão 

de Licitações como Pregoeiro. ” 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 

Municipal de Itapevi Aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Um membro da Comissão de Licitações, obrigatoriamente terá o encargo de pregoeiro. 

§ 1º Pregoeiro: o servidor efetivo, designado dentre o quadro de 

pessoal da administração direta, cuja atribuição inclui, dentre 

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor dos 

pregões públicos, conforme determina o inciso IV do art. 3º, da 

Lei Federal nº 10.520/02. 

§ 2º Equipe de Apoio ao Pregoeiro: os servidores efetivos, 

designados dentre o quadro de pessoal da administração direta, 

cuja atribuição inclui, dentre outras, prestar assistência ao 

pregoeiro, dando suporte às atividades que lhe incumbem 

executar; encarregar-se-á da formalização de atos processuais, 

realização de diligências diversas, assessoramento ao pregoeiro 

nas sessões do certame, redação de atas, relatórios e pareceres. 

Art.2º A nomeação do Pregoeiro e Equipe de Apoio será determinada por Portaria. 

Art. 3º O Pregoeiro participa da Comissão de Licitação com direito a voz e voto. 

Art. 4º Em caso de empate em decisões da Comissão de Licitações, caberá ao seu Presidente o 

voto de qualidade. 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução, correrão por conta das dotações orçamentárias 

da Câmara Municipal de Itapevi, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Câmara Municipal de Itapevi, 23 de março de 2022. 

 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Presidente 

 

Erondina Ferreira Godoy 

1ª Secretária 

Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 23 

dias do mês de março de 2022. 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 

Projeto de Resolução n° 011/2022 – Autores: Rafael Alan de Moraes Romeiro - PODEMOS, 
Thiago da Silva Santos - UNIÃO, Erondina Ferreira Godoy - PSD, Camila Godói da Silva 
Rodrigues - PSB e Mariza Martins Borges - PODEMOS.  
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RESOLUÇÃO Nº 009/2022 

 
“Institui a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA”. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 

Municipal de Itapevi Aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi, a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. 

 

Art. 2º. A CIPA constitui órgão da administração subordinado à Coordenadoria de Recursos 

Humanos, cabendo-lhe atuar como colaborador nas atividades relacionadas à saúde e à 

segurança dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itapevi. 

 

Art. 3º. Compete a CIPA: 

 

I – instituir e desenvolver o Programa de Políticas de Prevenção de Acidentes, destinado ao 

desenvolvimento de ações de prevenção e conscientização dos acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho; 

 

II – acompanhar, controlar e avaliar a política de saúde na Câmara Municipal de Itapevi, com 

ênfase às ações diretamente relacionadas ao bem estar do servidor e seu ambiente laboral, que 

compreendam as diretrizes de prevenção, atenção integral e promoção de atividades de 

recomposição aos agravos físicos e mentais advindos das relações de trabalho; 

 

III – identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos à segurança e à 

saúde dos servidores; 

 

IV – divulgar aos servidores informações relativas à segurança e à saúde no trabalho; 

 

V – realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a 

identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos servidores; 

 

VI – promover anualmente discussões a fim de avaliar os impactos e alterações no ambiente e 

processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos servidores; 

 

VII – requerer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapevi, mediante justificativa, a 

paralisação de máquina, obra ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança 

e saúde dos servidores; 

 

VIII – promover e divulgar a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças 

ocupacionais, denominada "Abril Verde". 
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IX – promover, anualmente, campanhas de prevenção da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), tabagismo, alcoolismo e 

demais doenças correlatas; 

 

X – sugerir a adoção de medidas de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 

entre outras que visem melhorar as condições do ambiente de trabalho; 

 

XI – zelar pela preservação e melhoria dos serviços de segurança e de saúde do servidor e de 

suas diretrizes e princípios; 

 

XII – colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde ocupacionais; 

 

XIII - apreciar outros assuntos relacionados com a prevenção de acidentes e promoção de saúde 

ocupacionais. 

 

Art. 4º. A CIPA será composta por 2 (dois) membros titulares e seus suplentes. 

 

Art. 5º. A eleição da CIPA será organizada por Comissão Eleitoral especialmente designada 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, assegurando-se o acompanhamento do 

processo eleitoral pelo respectivo Sindicato dos Servidores do Município. 

 

§ 1º - Deverão ser apresentados os nomes concorrentes à CIPA; 

 

§ 2º - A eleição ocorrerá em um dia de semana das 9h às 16h na Sede da Câmara Municipal; 

 

§ 3º - As eleições posteriores serão organizadas pela CIPA nos termos de seu Regimento 

Interno. 

 

Art. 6º. Os membros da CIPA serão empossados em sessão da Câmara Municipal de Itapevi, 

presidido pelo Presidente da Casa. 

 

Art. 7º. A CIPA fica assim constituído: 

 

I. Presidente e vice; 

II. 02 (dois) suplentes. 

 

§ 1º. Os membros, cujas nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Legislativo, terão 

mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução. 

 

§ 2º. Sempre que necessário, em função da tecnicidade dos temas em desenvolvimento, a 

Comissão poderá contar com a participação de Consultores, a serem indicados pelo Presidente 

da CIPA e nomeados pelo Presidente da Casa. 
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Art. 8º. Compete ao Presidente: 

 

I – convocar os membros para as reuniões; 

 

II – coordenar as reuniões, encaminhando à Mesa Diretora as decisões tomadas; 

 

III – coordenar e supervisionar as atividades de secretaria; 

 

IV – acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e 

assinatura dos membros; e 

 

V – preparar documentos. 

 

Art. 9. Compete ao Vice-Presidente: 

 

I – executar as atribuições que lhe forem delegadas; 

 

II – substituir o Presidente em eventual impedimento ou afastamento temporário. 

 

Art. 10. Ao Presidente e ao Vice-Presidente compete, simultaneamente: 

 

I – zelar para que A CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus 

trabalhos; 

 

II – coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, buscando alcançar os objetivos propostos; 

 

III – delegar atribuições aos membros da CIPA; 

 

IV – divulgar as decisões da CIPA aos servidores públicos; 

 

V – constituir a Comissão Eleitoral; 

 

VI – promover o relacionamento da CIPA, com os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT 

 

Art. 11. As reuniões da CIPA serão mensais, realizadas no horário de expediente, em local 

apropriado, conforme calendário pré-estabelecido, ou a qualquer tempo em caráter 

extraordinário, sempre que convocada pelo Presidente. 

 

§ 1º. Nos dias em que houver reuniões da CIPA serão abonadas as horas que perdurarem a 

reunião. 

 

§ 2º. As reuniões extraordinárias deverão ser realizadas necessariamente quando: 
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I – houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas 

corretivas de emergência; 

 

II – ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal. 

 

Art. 12. O desempenho de atividades enquanto membro da CIPA não desobriga o servidor 

público da execução das atribuições do cargo que ocupa. 

 

Art. 13. Os membros indicados e eleitos da CIPA, titulares e suplentes, serão submetidos a 

treinamento. 

 

§ 1º. Tratando-se do primeiro mandato, o treinamento dos membros dar-se-á no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a data da posse. 

 

§ 2º. O treinamento a que se refere o caput, terá carga horária mínima de 08 (oito) horas. 

 

Art. 14. O treinamento aos membros da CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes 

itens: 

 

I – estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos originados do processo produtivo; 

 

II – metodologia, investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais; 

 

III – noções sobre: acidentes do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na 

Administração Pública; síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e medidas de prevenção; legislação relativa à segurança e 

saúde no trabalho; prevenção e combate a incêndio; psicologia ocupacional; 

primeiros socorros; 

 

IV – princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos; 

 

V – organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições do 

Conselho. 

 

Art. 15. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento da 

Câmara Municipal de Itapevi, suplementadas se necessário. 

 

Art. 16. As funções dos membros da CIPA não serão remuneradas, porém consideradas de 

relevante serviço público, e assegurada a estabilidade nos termos do art.10, II, alínea “a” do 
ADCT da CF/1988. 

 

Parágrafo único. A relevância a que se refere este artigo constará de certificado expedido pela 

Câmara Municipal de Itapevi. 
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Art. 17. A CIPA elaborará o seu Regimento Interno, em até 90 (noventa) dias após a posse de 

seus membros. 

 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 23 de março de 2022. 

 

 

 
Rafael Alan de Moraes Romeiro 
Presidente 

 
Erondina Ferreira Godoy 
1ª Secretária 

 

Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 23 

dias do mês de março de 2022. 

 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 

 

Projeto de Resolução n° 012/2022 – Autores: Rafael Alan de Moraes Romeiro - PODEMOS, 
Thiago da Silva Santos - UNIÃO, Erondina Ferreira Godoy - PSD, Camila Godói da Silva 
Rodrigues - PSB e Mariza Martins Borges - PODEMOS.  
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P O R T A R I A  Nº 096/2022 
 
 
  RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista 

o disposto no art. 7º da Portaria nº 093/2022, de 23 de março de 2022, 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Monise Cestari Esteves, Diony Vanderlei 

Nobre do Espírito Santo, Elisangela Araújo de Lima e Roberto Eduardo Lamari, 

sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Eleitoral para eleição 

da CIPA 2022/2023, da Câmara Municipal. 

 

 
Art. 2º Esta portaria produz efeitos a partir de 24/03/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação. 

   

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 24 de março de 2022. 

 

 
 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 
  

 

Publique-se no quadro de avisos e Diário Oficial. 

 

 

SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 

Recursos HumanosOutros Atos




	Secretaria Legislativa
	Outros Atos

	Recursos Humanos
	Outros Atos


