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RESOLUÇÃO Nº 014/2022 

 

“Acrescenta a alínea “u” ao parágrafo único do artigo 1º da 

Resolução nº 001 de 17 de abril de 2007”. 

 

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

Art. 1º A Resolução nº 001 de 17 de abril de 2007 passa a vigorar acrescida da alínea “u” em 

seu parágrafo único do artigo 1º:  

 

“Art. 1º (...) 

 

Parágrafo único (...) 

 

(...) 

 

u) Diploma de Honra ao Mérito Desportivo, destinado aos atletas Itapevienses que destacaram 

em campeonatos realizados em nível: Municipal, Estadual, Nacional e Internacional, em 

competições esportivas nas diversas modalidades existentes”.  

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 03 de maio de 2022. 

 

 
 
Rafael Alan de Moraes Romeiro 
Presidente 

 
 
Erondina Ferreira Godoy 
1ª Secretária 

Secretaria LegislativaOutros Atos
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Republicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 13 

dias do mês de maio de 2022. 

 

 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 

 

 

Projeto de Resolução n° 006/2022 – Autor: Mauricio Alonso Murakami – UNIÃO.   
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ATO DO PRESIDENTE Nº 008/2022 

 
 
 

Disciplina o 13º subsídio e as férias remuneradas dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Itapevi e dá outras 
providências. 

 

 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições 
Regimentais, RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º O 13º subsídio será pago até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano e 
corresponderá a 1/12 (um doze avos) do subsídio a que o Vereador fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício, do ano correspondente. 
 
§ 1º A fração igual a superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral 
para os efeitos do caput deste artigo. 
 
§ 2º Observado o disposto no parágrafo anterior, o Vereador que tiver o seu mandato 
extinto perceberá de imediato o 13º subsídio proporcional aos meses de exercício, 
calculado sobre o subsídio do mês correspondente. 
 
§ 3º Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao Vereador investido na função de 
Ministro Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal ou chefe de missão 
diplomática temporária que tenha optado pela remuneração do mandato. 
 
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao Vereador Suplente que tenha 
exercido a suplência por um período igual ou superior a 15 (quinze) dias consecutivos. 
 
Art. 2º O Vereador terá direito ao gozo de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) 
após cada período de 12 (doze) meses de exercício. 
 
§ 1º O gozo de férias de que trata o caput deste artigo será usufruído durante o período do 
recesso parlamentar nos meses de janeiro, julho e/ou dezembro de cada ano, de forma 
contínua ou em períodos fracionados de 15 (quinze) dias. 
 
§ 2º O requerimento que solicitar férias deverá ser encaminhado à Coordenadoria de 
Recursos Humanos, até o dia 15 (quinze) do mês anterior ao início do gozo. 
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§ 3º As férias dos Vereadores poderão ser interrompidas em virtude de convocação 
extraordinária na forma prevista na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara 
Municipal, hipótese na qual o vereador poderá gozar o período restante de férias em outro 
período. 
 
§ 4º O Vereador que tiver o seu mandato extinto será indenizado pelo período das férias 
não gozadas. 
 
§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao Vereador investido na função de Ministro de 
Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal ou chefe de missão diplomática 
temporária que tenha optado pela remuneração do mandato. 
 
§ 6º O Vereador licenciado, terá o período aquisitivo de férias suspenso, retornando a 
contagem após o retorno da licença. 
 
§ 7º É proibido o acúmulo de períodos de férias, devendo gozar dentro do período 
concedido. 
 
§ 8º Não terá direito a férias o Vereador, que, durante o período aquisitivo, tenha se 
licenciado para tratamento de saúde, por período consecutivo ou não, superior a 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
§ 9º O período de gozo de férias do Presidente e do Vice Presidente da Câmara Municipal 
não poderá ser coincidente. 
 
§ 10 Será dada publicidade ao ato de concessão de férias do Vereador, por meio de 
Portaria. 
 
§ 11 Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao Vereador Suplente. 
 
Art. 3º Não será admitida a indenização de férias não gozadas, exceto nas seguintes 
hipóteses: 
 
I - Afastamento definitivo do exercício do cargo antes de completar o período aquisitivo, 
caso em que o Vereador perceberá o valor das férias calculado proporcionalmente ao 
número de meses de efetivo exercício do cargo. 
 
II - Morte. 
 
III- Perda do mandato por sentença transitada em julgado. 
 
IV - No último ano de mandato em caso de não reeleição do Vereador. 
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Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Itapevi, 17 de maio de 2022. 

 
 
 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 
Presidente 

 
Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 

Itapevi, aos 17 dias do mês de maio de 2022. 
 
 

 
SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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ATO DA MESA Nº 11 / 2022 
 
 
 

Disciplina o programa de estágio de estudantes na Câmara 
Municipal de Itapevi e dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio 
de estudantes de ensino superior, de ensino médio, de educação profissional de nível 
médio ou superior ou de escolas de educação especial; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de tornar os serviços administrativos mais eficientes; 
 
CONSIDERANDO a relevância de conceder oportunidade aos estudantes de adquirirem 
conhecimentos nas áreas Legislativa e Administrativa. 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
 
Art. 1º O Programa de Estágio de Estudantes na Câmara Municipal de Itapevi tem os 
seguintes objetivos: 
 
I - propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, bem como o 
aperfeiçoamento profissional dos estudantes de nível superior, de ensino médio, de 
educação profissional de nível médio ou superior ou de escolas de educação especial; 
 
II - contribuir para a formação de pessoal para o setor público. 
 
Art. 2º O Programa de Estágio de Estudantes na Câmara Municipal destina-se a estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de que trata o inciso I do 
artigo 1º deste Ato. 
 
Art. 3º Os estágios serão realizados, exclusivamente, através do exercício de atividades 
compatíveis com o conteúdo programático dos cursos respectivos. 
 
Art. 4º O valor da bolsa-auxílio, assim como o número máximo de estagiários, será fixado 
pela Mesa, respeitando-se, neste último caso, o disposto no artigo 17 da Lei Federal 
11.788/2008. 
 
§ 1º Fica reservado percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes às pessoas 
com deficiência, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008, e percentual de 20% (vinte 
por cento) das vagas existentes aos negros, negras e afrodescendentes. 
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§ 2º Caberá ao CIEE ou a entidade que venha a substituí-lo encaminhar candidatos que 
preencham as vagas de que trata o § 1º do presente artigo, atestando a condição de negro, 
negra ou afrodescendente ou de pessoa com deficiência. 
 
§ 3º A aferição do cumprimento do disposto no parágrafo anterior deste artigo ocorrerá 
no mesmo mês do recadastramento dos servidores efetivos, através de recadastramento 
anual dos estudantes, sendo que lhes será facultado atualizar seus dados quanto à raça, 
cor ou deficiência. 
 
Art. 5º Os Gabinetes, Presidência e as Unidades Administrativas poderão contar com 
estagiários. 
 
Parágrafo único - Sendo um por gabinete, três na Presidência e os demais nas Unidades 
Administrativas 
 
Art. 6º A Escola do Parlamento “Dr Osmar de Souza” será responsável por realizar 
atividades de ensino no Programa de Estágio, devendo realizar no mínimo 10 (dez) 
horas/aula por ano com os estagiários. 
 
Art. 7º Caberá a Escola do Parlamento promover no mês de maio de cada ano, um 
Programa Rotativo de Estágio, a fim de que cada estagiário, realize o estágio por um 
período de até 3 (três) dias em unidade diferente da sua, de forma que tenha conhecimento 
da Câmara Municipal de Itapevi, passando por Gabinete, Presidência e Unidades 
Administrativas. 
 
Art. 8º Ao Departamento Pessoal, compete: 
 
I - coordenar e supervisionar o Programa de Estágio; 
 
II - coordenar e supervisionar o processo seletivo dos estudantes, podendo delegar à 
unidade na qual o estagiário fará o estágio, para que proceda o processo seletivo; 
 
III - firmar o Termo de Compromisso com os estudantes selecionados para o Programa 
de Estágio, bem como convênio com as Instituições de Ensino quando necessário; 
 
IV - controlar o preenchimento das vagas; 
 
V - acompanhar e avaliar o sistema de estágio mediante troca de informações com 
representantes das instituições de ensino ou agentes de integração, supervisores e 
estudantes; 
 
VI – disponibilizar relatórios de avaliação semestrais em que constem a análise de 
desempenho do estagiário encaminhadas pelos supervisores do estágio; 
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VII - tomar todas as providências necessárias para o bom desenvolvimento do Programa; 
 
VIII - realizar o cadastro de todos os estagiários, assegurando o registro de todos os atos 
e eventos relacionados à sua atividade, mantendo-o permanentemente atualizado; 
 
IX - prestar as informações cadastrais, com a juntada de cópias de documentos, se 
necessário, em processos, expedientes e demais procedimentos administrativos cabíveis; 
 
X - manter o registro do comparecimento ao estágio de todos os estagiários para efeitos 
de pagamento e avaliação. 
 
Art. 9º A supervisão do estágio deverá ser realizada por servidor que ocupe cargo ou 
exerça função que esteja relacionada à área de conhecimento do curso frequentado pelo 
estagiário, respeitadas as regulamentações das entidades de classe. 
 
§ 1º O profissional indicado para exercer a supervisão do estágio deverá estar lotado no 
mesmo setor ou gabinete em que o estudante prestará o estágio, exceto: 
 
I – estagiário lotado num gabinete de vereador e o supervisor encontra-se lotado em outra 
Unidade Administrativa 
 
II – estagiário lotado na Presidência o supervisor será o Superintendente das 
Coordenadorias; 
 
III – estagiário lotado no gabinete de vereador eleito Presidente e o supervisor encontra-
se lotado no gabinete da Presidência. 
 
§ 2º Inexistindo no setor ou no gabinete servidor que atenda aos requisitos previstos neste 
artigo para a supervisão do estagiário, ocorrerá a imediata cessação do estágio 
correspondente ao estudante sem supervisão. 
 
Art. 10. Ao supervisor do estágio compete: 
 
I - elaborar plano de estágio compatível com o conteúdo programático dos respectivos 
cursos e fixar metas para os estagiários; 
 
II - acompanhar e orientar o estagiário na execução de suas tarefas; 
 
III – fornecer ao Departamento Pessoal, a análise de desempenho do estagiário, através 
de relatórios de avaliação semestrais, justificando sua permanência ou desligamento; 
 
IV – preencher, ao término do contrato de estágio, termo de realização do estágio, com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas e da avaliação de desempenho do 
estagiário; 
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V – informar ao Departamento Pessoal qualquer irregularidade ou alteração na vida 
escolar do estagiário, assim que cientificado pelo estagiário; 
 
VI - supervisionar a frequência dos estagiários, encaminhando ao Departamento Pessoal 
o registro do comparecimento ao estágio para efeitos de pagamento e avaliação; 
 
VII – zelar para que o estagiário sob sua supervisão: 
 
a) não realize como atividade de estágio serviços de limpeza e copa, serviços de transporte 
de dinheiro ou título de crédito e serviços externos, exceto nos casos em que a atividade 
externa esteja prevista no termo de compromisso de estágio; 
 
b) não execute tarefas de natureza particular para servidores; 
 
c) não realize atividades de estágio nos feriados legais nem nos pontos facultativos 
concedidos pela Câmara Municipal. 
 
Art. 11. Os estudantes deverão cumprir até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais de estágio em horário compatível com o horário das aulas e o calendário escolar. 
 
§ 1º Será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais a jornada de estágio no 
caso de estudantes de educação especial. 
 
§ 2º Caso a instituição de ensino adote verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 
nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 
desde que o estagiário informe com antecedência mínima de 10 (dez) dias ao seu 
supervisor. 
 
Art. 12. São deveres do estagiário: 
 
I – entregar no prazo determinado e cumprir todas as condições estabelecidas no Termo 
de Compromisso de Estágio; 
 
II - manter sigilo das informações obtidas durante a realização do estágio; 
 
III - comprovar semestralmente sua efetiva frequência na instituição de ensino, na data 
solicitada pelo Departamento Pessoal; 
 
IV - observar as determinações do supervisor, cumprindo a normas estabelecidas pelo 
setor; 
 
V - informar imediatamente ao supervisor qualquer situação que impeça o cumprimento 
da programação do estágio, tais como trancamento da matrícula ou desligamento da 
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instituição de ensino, bem como quaisquer outras alterações em sua vida escolar, tais 
como alteração do horário escolar ou da instituição de ensino; 
 
VI - observar os mesmos deveres dos servidores; 
 
VII - zelar pelos bens patrimoniais da Câmara; 
 
VIII - portar documento de identificação fornecido pela Câmara; 
 
IX - estar em dia com a devolução de crachá, excedente de vale-transporte. 
 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos incisos I, III e V deste artigo 
acarretará o bloqueio da bolsa e dos benefícios percebidos pelo estagiário enquanto a 
situação não for regularizada e poderá acarretar a extinção do contrato de trabalho caso a 
situação perdure de forma injustificada por um período superior a um mês após o 
bloqueio. 
 
Art. 13. São direitos do estagiário: 
I - perceber bolsa-auxílio, cujo valor será fixado pela Mesa, por meio de deliberação 
específica; 
 
II – ser incluído, durante a vigência do Termo de Compromisso, na cobertura de seguro 
contra acidentes pessoais; 
 
III - desistir do estágio a qualquer tempo, desde que comunique ao supervisor com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias; 
 
IV - receber certificado de conclusão do estágio, e cursos realizados na Escola do 
Parlamento, com a carga horária total e a avaliação do aproveitamento do estudante; 
 
V - receber vale-transporte; 
 
VI – usufruir recesso escolar de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante 
suas férias escolares, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano. 
 
§ 1º O período de recesso previsto neste artigo será ressarcido em pecúnia, 
proporcionalmente ao valor da bolsa-auxílio relativo ao período estagiado, nos casos em 
que o estágio tiver duração inferior a 1 (um) ano, bem como ao final do segundo período. 
 
§ 2º O seguro contra acidentes pessoais poderá ser providenciado pela Câmara, pela 
instituição de ensino ou pelo agente de integração. 
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§ 3º É expressamente vedada ao estagiário a percepção de qualquer outra vantagem de 
caráter pecuniário concedida aos servidores da Câmara, com exceção daquelas previstas 
neste artigo, garantida sempre a cobertura securitária contra acidentes pessoais. 
 
Art. 14. A ausência ao estágio deverá ser devidamente registrada no prontuário do 
estagiário, sendo descontado o valor relativo ao dia faltado da bolsa e benefícios 
eventualmente percebidos. 
 
Art. 15. O estágio cessará: 
 
I - automaticamente, ao término da validade do Termo de Compromisso; 
 
II - quando o estagiário: 
 
a) desistir do estágio; 
 
b) descumprir qualquer cláusula do Termo de Compromisso; 
 
c) não observar as normas estabelecidas pelo supervisor ou pela Administração; 
 
d) adotar comportamento incompatível com o normal funcionamento das atividades 
desenvolvidas; 
 
e) faltar injustificadamente 10 (dez) dias consecutivos ou 20 (vinte) dias intercalados 
durante a vigência do termo de compromisso do estágio; 
 
f) não apresentar os documentos referentes à comprovação de matrícula e regular 
frequência escolar; 
 
g) concluir ou interromper os estudos. 
 
III - a qualquer tempo, por interesse da Administração. 
 
Parágrafo único. O estágio poderá cessar caso haja reprovação escolar, ficando a critério 
do supervisor a cessação ou não, levando-se em consideração o desempenho acadêmico 
e profissional do estagiário, bem como as circunstâncias que o levaram à reprovação. 
 
Art. 16. A realização do estágio não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 
Art. 17. Os casos omissos relativos ao estágio serão resolvidos pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal. 
 
Art. 18. Fica revogado o Ato 06/2019 na vigência do presente. 
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Art. 19. As despesas com a execução do presente Ato correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 20. Este ato entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. 
 
Câmara Municipal de Itapevi, 17 de maio de 2022. 

 
 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO  
Presidente 

 
 

 
THIAGO DA SILVA SANTOS  

Vice-Presidente  
 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1ª Secretária 

CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES 
2ª Secretária 

MARIZA MARTINS BORGES 
3ª Secretária 

 
 

Publicado na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 
Itapevi, aos 17 dias do mês de maio de 2022. 
 
 
 

SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 
Superintendente das Coordenadorias 
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P O R T A R I A Nº 139/2022 
 

  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, CONCEDE 10 

(dez) dias de férias regulamentares, a que faz jus o (a) servidor (a), Diony 
Vanderlei Nobre do Espírito Santo, matrícula 769, ocupante do cargo de 

Procurador do Legislativo, do quadro de Servidores Efetivos da Câmara 

Municipal, conforme Legislação em Vigor, em especial a Lei nº 2.055 de 

15/02/2011 e alterações, referente ao período de trabalho 04/11/2020 a 

03/11/2021, a partir desta data, atribuindo-lhe ainda o pagamento do valor de 1/3 

(um terço) sobre seus vencimentos brutos, conforme legislação. 

 

Esta portaria produz efeitos a partir de 16/05/2022 e entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 16 de maio 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
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RELATÓRIO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SAC

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

OuvidoriaOutros Atos
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FUNDAMENTOS DA OUVIDORIA

Receber e registrar as manifestações a respeito 
da Câmara Municipal de Itapevi, da Prefeitura e 
demais órgãos públicos, encaminhá-las aos 

destinatários – conforme a sua pertinência – e 

prestar informações aos cidadãos. 

OBJETIVO:

Ser um canal aberto e direto de comunicação da 
sociedade com a Câmara Municipal de Itapevi, e 
estimular a participação do cidadão no processo 
de aprimoramento legislativo e administrativo da 

instituição.

MISSÃO:

Ser um órgão dinâmico, eficiente, eficaz e 
referência na representação dos anseios da 
sociedade. 

VISÃO: 

Transparência, publicidade, eficiência, celeridade, 
respeito ao cidadão e a todos aqueles que 
utilizem os serviços da Ouvidoria Geral da 
Câmara Municipal de Itapevi (CMI).

VALORES:

Regulamentada pela Resolução 11/2021, esta Ouvidoria é o elo entre a sociedade e a Câmara Municipal de Itapevi. 
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(11) 4141 – 4472 Ramal 205

Canais de acesso à Ouvidoria 
Geral da Câmara de Itapevi

(11) 4773-5000

ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br 

Formulários disponíveis no site da Câmara: 

www.camaraitapevi.sp.gov.br

Presencial e via postal: Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das 
Neves, 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi-SP, CEP: 06694-090
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De 1º a 30 de abril de 2022, foram recebidas, por meio do Whats-App, e-mail, telefone, plataforma, 

presencial, E-sic, 371 manifestações.  As demandas recebidas, em sua maioria, referem-se ao

cadastro eleitoral: primeiro título, segunda via, transferência, emissão de multa, as quais foram

encaminhadas ao Cartório Eleitoral 359ª Zona – Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

Ouvidoria em números: abril 2022
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Toda manifestação registrada na Ouvidoria da CMI recebe uma classificação por tipo de 
abordagem: denúncia, elogio, pedido de acesso à informação, reclamação, solicitação, sugestão. 
No mês de abril (2022), a Ouvidoria realizou 371 atendimentos. A solicitação representou 96,2% dos 
atendimentos, ou seja, 358 manifestações.  Seguido por reclamação 1,6% e elogio 0,8%, como é 
possível observar no gráfico abaixo.

O tempo médio de atendimento no período foi de um dia.
Os elogios foram destinados ao Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC da Câmara Municipal 
de Itapevi. 

Tipo de abordagem – abril 2022
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Entre as 371 manifestações, 367 foram concluídas, 3 em andamento e uma pendente

Total de manifestação por situação – abril 2022

1 3

367

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Pendente Em Andamento Concluídas



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 57 de 17 de maio de 2022 | Página 21 de 28

Ouvidoria

Entre as 371 manifestações, 15  foram destinadas à Câmara Municipal de Itapevi, 20 à 
Prefeitura de Itapevi e 336 destinada ao Cartório Eleitoral de Itapevi

Manifestação por órgão público – abril 2022
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O perfil dos usuários da Ouvidoria Geral da CMI é esitmado por meio das informações
passadas pelo cidadão, como: faixa etária, gênero e escolaridade. Vale destacar que as 

informações – idade, gênero, escolaridade – não são campos obrigatórios no 

preenchimento do cadastro no SAC, o que pode apresentar uma variação entre o total 

de manifestações com o perfil do cidadão. 

Identificação dos usuários por gênero, escolaridade e idade – abril 2022
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Identificação dos usuários por gênero, escolaridade e idade – abril 2022
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Identificação dos usuários por gênero, escolaridade e idade – abril 2022

Faixa Etária
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Mesa Diretora – Biênio 2021/2022
Rafael Alan – Presidente, Thiago Silva – Vice-Presidente,
Erondina Godoy – 1ª Secretária , Camila Godói – 2ª Secretária , Mariza Borges – 3ª Secretária

Vereadores da 15ª Legislatura
Akdenis Mohamad Kourani, Anderson Cavanha, Camila Godói da Silva Rodrigues, Cícero Aparecido de Souza, Denis Lucas de Oliveira[1],

Donizetti Dias Carvalho, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, José Aparecido Ramos, Lucas Gabriel Correia Silva, Luiz

Ricardo dos Santos, Marcelo Aparecido Antônio , Mariza Borges, Maurício Murakami, Rafael Alan de Moraes Romeiro, Rogério Moreira dos

Santos, Thiago Silva Santos, Wellington José dos Santos

Ouvidor Geral da Câmara Municipal de Itapevi
Marcelo Simões Damasceno

Elaboração do Relatório Ouvidoria Geral da CMI
Marcelo Simões Damasceno

Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
Leda Cordeiro e Antonio Carlos

Equipe da Ouvidoria

Antonio Carlos, Claudia Lopes, Leda Cordeiro, Lucas Henrique de Oliveira

[1] In memoriam 08/04/1974 17/11/2022
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Edital de Convocação de Audiência Pública 

A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da Comissão de Justiça e Redação, faz saber que realizará 

Audiência Pública, objetivando colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento e 

elaboração de matéria futura sobre o Estatuto Municipal da Igualdade Racial, de forma virtual e 

presencial no Plenário Bemvindo Moreira Nery – Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80, Vila Nova 

Itapevi. A Audiência Pública será dividida em dez etapas distribuídas ao longo de 10 dias alternados, 

conforme cronograma ora disponibilizado, onde serão abordados temas específicos com participação 

de especialistas em cada área, sendo dirimidas dúvidas até a disponibilidade de horário sem prejuízo 

de eventuais questões a serem respondidas posteriormente. Não haverá restrição para a presença de 

interessados, até o limite de lotação do plenário (120 lugares), cujo ingresso se dará mediante breve 

identificação e assinatura de lista de controle. 

DO ACESSO VIRTUAL À AUDIÊNCIA PÚBLICA E O ENVIO DE PERGUNTAS  
O endereço eletrônico para acesso à transmissão ao vivo da Audiência Pública é: 
www.youtube.com/user/tvcamaraitapevi  
 
As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail:  
ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br  
 

Data Horário Tema Ambiente 

25/05/2022 09H - 12H História e Cultura Afro-brasileira Presencial e 
virtual 

22/06/2022 09H - 12H Racismo Estrutural: Abordagem Conceitual de Raça, 
Racismo, Identidade e Etnia 

Presencial e 
virtual 

29/06/2022 09H - 12H A Questão Racial na Legislação Brasileira e os Avanços 
da Luta Antirracista 

Presencial e 
virtual 

10/08/2022 09H - 12H Segurança Pública e a Questão Étnico-racial Presencial e 
virtual 

24/08/2022 09H - 12H Educação Antirracista e as Leis 10.639/2003 e 
11.645/08 

Presencial e 
virtual 

14/09/2022 09H - 12H Liberdade Religiosa- Direito de Todos- Diálogo  
Inter-religioso  

Presencial e 
virtual 

28/09/2022 19H - 21H Racismo Intersetorial Presencial e 
virtual 

05/10/2022 18H - 20H Por que a Mulher Preta Empoderada Incomoda 
Tanto? 

Presencial e 
virtual 

26/10/2022 09H - 12H Saúde da População Preta Presencial e 
virtual 

09/11/2022 09H - 12H Direitos Humanos e as Práticas de Racismo Presencial e 
virtual 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro – Presidente da Câmara Municipal de Itapevi 

http://www.youtube.com/user/tvcamaraitapevi
mailto:ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
 COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 080 – Vila Nova Itapevi –Itapevi/SP – Cep: 06694-090 
Telefone: (11) 4141-4472 – ramal 206, 207 e 259 

e-mail: licitacao@camaraitapevi.sp.gov.br 

 

 

Processo nº 085/2018 – Convite nº 002/2019 – Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato 
Administrativo nº 003/2019 - Contratada: SALETEC SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI. 
Objeto: Prorrogação de prazo. Data da Assinatura: 05 de maio de 2022. Itapevi, 13 de maio de 
2022. 

Processo nº 004/2021 – Convite nº 002/2021 – Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato 
Administrativo nº 002/2021 - Contratada: CANAL ITAPEVI PUBLICIDADE LTDA.. Objeto: 
Prorrogação de prazo. Data da Assinatura: 10 de maio de 2022. Itapevi, 13 de maio de 2022. 

 

PROCESSO Nº 076/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. De posse dos documentos 

que compõem o processo licitatório supra, que objetiva a Contratação de empresa para 

fornecimento e instalação de Sistema de Som no Plenário Bemvindo Moreira Nery, incluindo 

treinamento e suporte técnico, HOMOLOGO todo o procedimento, ADJUDICANDO o objeto 

licitado à empresa MAXVIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Itapevi, 16 de maio de 

2022. – RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO – Presidente. 
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