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ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DIREITOS DA POPULAÇÃO AFRODESCENDENTES E O COMBATE AO RACISMO EM ITAPEVI 

Aos 25 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, das nove ao meio dia, no Plenário Bemvindo 

Moreira Nery – Câmara Municipal de Itapevi – localizada na Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 

80, Vila Nova Itapevi, Itapevi, São Paulo, com presença de público e transmissão ao vivo pelo perfil 

oficial da Câmara Municipal de Itapevi na rede social Youtube, sítio: 

https://www.youtube.com/user/tvcamaraitapevi para ampliar a participação da sociedade, realizou-

se a primeira – do ciclo de 10 (dez) encontros –  audiência pública sobre os Direitos da População 

Afrodescendentes e o Combate ao Racismo em Itapevi, cujo o tema inicial foi “História e Cultura Afro-

brasileira”, na intenção de ouvir a população, técnicos e diferentes segmentos da sociedade para 

elaboração da minuta do projeto e lei municipal do Estatuto Municipal da Igualdade Racial. 

Representando à Câmara Municipal de Itapevi, e presidindo a audiência, estava o vereador CICERO 

APARECIDO DE SOUZA, acompanhado dos convidados: LETICIA MARTINS DIONÍSIO, Comissão da 

Promoção da Igualdade Racial (PRORACIAL) da Prefeitura de Itapevi; PEDRO BONOME, Presidente da 

OAB – Itapevi; ROSA APARECIDA DO COUTO SILVA, Educadora no Museu Afro Brasil; VAGNER 

MARQUES, Professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; ESTEVÃO SILVA, fundador e 

presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra (ANAN). Além dos vereadores MARIZA 

BORGES, THIAGO SILVA e RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, bem como integrantes da sociedade 

civil, servidores da Câmara e Prefeitura, conforme registro em lista de presença anexa a esta Ata. 

Dando início à consulta popular, o Vereador APARECIDO passou a palavra a Senhora LETICIA MARTINS 

DIONÍSIO, a qual explanou sobre a importância das ações afirmativas de combate ao racismo no país 

e em Itapevi, além de defender medidas de combate à violência contra a mulher. Na sequência, 

APARECIDO passou a palavra ao Senhor PEDRO BONOME, que falou sobre a importância das leis para 

regulamentar a vida em sociedade, a criação da comissão de combate ao racismo na OAB de Itapevi e 

se colocou à disposição para contribuir nos demais debates. Em seguida, APARECIDO passou a palavra 

ao Senhor VAGNER MARQUES e solicitou que o Ouvidor Geral da Câmara, MARCELO DAMASCENO, 

presidisse a audiência. O Senhor VAGNER MARQUES traçou uma linha temporal sobre a escravização 

de diferentes povos no decorrer da história mundial, enfatizou o período do processo de escravização 

de povos africanos para o labor em solo brasileiro. Dando sequência à audiência, MARCELO 

DAMASCENO convidou para fazer uso da palavra a Senhora ROSA APARECIDA DO COUTO SILVA, a 

qual falou sobre a sua trajetória, a importância da história e cultura africana no dia a dia das pessoas, 

o desenvolvimento social gerado pela cultura e apresentou o Museu Afro Brasil, além de se colocar à 

disposição para contribuir em futuros debates. Por fim, MARCELO DAMASCENO passou a palavra ao 

Senhor ESTEVÃO SILVA, que sugeriu temas para ampliar o debate no ciclo de audiências, como saúde, 

educação, moradia, segurança pública e cultura. Encerradas as colaborações dos convidados, foi 

aberta a palavra às pessoas presentes e às que assistiam de forma remota. O Senhor APOLINÁRIO DA 

SILVA, presidente da Organização Koimonia dos Imigrantes e Refugiados, parabenizou à Câmara de 

Itapevi pela iniciativa e sugeriu uma consulta popular, via internet, para ampliar o acesso das pessoas 
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ao ciclo de audiências. Ele foi seguido pelo Professor Doutor NICOLAU SAMBÉ, que destacou a sua 

participação na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2003 e a importância de se 

ouvir múltiplas vozes para elaboração de leis. Posteriormente, a palavra foi passada a Senhora ELIANA, 

que relembrou o progresso da cidade, mas destacando a sua alegria em vivenciar um debate sobre 

raça em Itapevi. A Senhora ELIS REGINA externou a importância do debate de raça nas escolas e a 

recente parceria da Prefeitura de Itapevi com o Itaú Social para tratar do tema nas escolas municipais. 

O senhor Emerson, ONG Ser Amor, destacou a relevância da pauta e sugeriu que o debate siga aberto 

para diversos públicos. Na sequência, o Senhor JACKSON DA CRUZ perguntou sobre a possibilidade de 

inclusão na agenda de audiências um debate sobre liberdade religiosa. O Senhor ALEX DA MATA 

questionou os debatedores sobre a importância ensino da história da África nas escolas. O senhor Jairo 

Camilo pediu desculpa aos presentes por qualquer gesto ou ação preconceituosa dos presbiterianos 

com as religiões de matriz africana.  O Senhor WELEY BABALORIXÁ reforçou a importância do debate 

para combater o preconceito religioso. Dando sequência à audiência pública, o Senhor MARCELO 

DAMASCENO agradeceu pelas colaborações do público e comunicou que elas serão encaminhadas aos 

vereadores –, agradeceu a presença de todos, além anunciar o tema, data, horário e local da próxima 

audiência: 22 de junho, das 9h às 12h, quando debateremos sobre: “Racismo Estrutural e a Abordagem 
Conceitual de Raça, Racismo, Identidade e Etnia”, com a participação Prof. Dr. JARBAS da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo; ROBERTA MARIA DE SOUZA PIOVEZAN da Proracial e convidados 

da área jurídica e educacional.  Por fim, encerrando à audiência às 12 horas, com agradecimento aos 

servidores da Câmara Municipal de Itapevi pelo apoio técnico. E assim sendo, foi solicitado a lavratura 

da Ata, assinada pelo Vereador CICERO APARECIDO DE SOUZA, pelo Senhor MARCELO DAMASCENO 

e pela Senhora CLAUDIA LOPES.  

 

Cicero Aparecido de Souza  
Vereador  

 
 
 

                                    Claudia Lopes                                                       Marcelo Damasceno 
Unidade de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão                       Ouvidor Geral da Câmara  
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 038/2022  

 

“Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Emanoel de Almeida 

Torres, e dá outras providências”. 
 

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

aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1° Fica concedido Título de Cidadão Itapeviense ao senhor Emanoel de Almeida Torres. 

 

Art. 2° A honraria será conferida em Sessão Solene, a ser convocada pelo presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, especialmente para esse fim. 

 

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

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 31 de maio 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 31 

dias do mês de maio de 2022. 
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Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2022 

Autor: Erondina Ferreira Godoy – PSD 

Coautores: Rogério Moreira dos Santos – PSDB; Thiago da Silva Santos – União. 
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RESOLUÇÃO Nº 019/2022 
 
“Altera a Resolução 30, de 19 de outubro de 
2021, que dispõe sobre o Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Itapevi”. 

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

 
Art. 1º A alínea “e” do inciso I do art. 16 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 16. (...) 
 
I – (...) 
 
(...) 
 
e) propor projeto de lei dispondo sobre a criação, modificação e extinção dos cargos 
da estrutura administrativa da Câmara Municipal, necessários aos seus serviços 
administrativos, bem como a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou 
aumento de vencimentos aos seus servidores; “ 
 
Art. 2º Os incisos IV e V do art. 23 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 23. (...) 
 
(...) 
 
IV - decidir, em primeira instância, recursos contra atos da direção geral da Secretaria 
Geral da Mesa; 
 
V - inspecionar os trabalhos da Secretaria Geral da Mesa e fiscalizar as despesas; ” 
 
Art. 3º O Parágrafo único do art. 41 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 41. (...) 
 
(...) 
 
Parágrafo único. O Presidente poderá ser relator e terá direito a voto nas deliberações 
da Comissão, além do voto de qualidade, quando for o caso. ” 
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Art. 4º O caput do art. 43 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 43. O autor de proposição em discussão ou votação poderá, nessa oportunidade, 
presidir a Comissão. ” 
 
Art. 5º O § 1º do art. 43 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 43. (...) 
 
§ 1º Também é vedado ao autor de proposição ser dela Relator, salvo quando a 
autoria for de todos Vereadores. ” 
 
Art. 6º O inciso I do art. 48 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 48. (...) 
 
I - ordinariamente, na sede da Câmara Municipal ou por meio remoto, nos termos do 
§ 2º do art. 36; e” 
 
Art. 7º Fica revogado o art. 50 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, bem como 
seu Parágrafo único. 
 
Art. 8º O § 1º do art. 53 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 53. (...) 
 
(...) 
 
§ 1º A vista será conjunta e no Setor de Apoio às Comissões da Coordenadoria do 
Processo Legislativo, quando ocorrer mais de um pedido. ” 
 
Art. 9º Fica acrescido o § 3º ao art. 60 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 60. (...) 
 
(...) 
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§ 3º As Comissões poderão emitir conjuntamente os pareceres e em data posterior à 
deliberação, mantendo-se nessa hipótese os relatores já designados. ” 
 

Art. 10. Ficam revogados os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 65 da Resolução 30, de 19 

de outubro de 2021. 

 
Art. 11. O item 3 do inciso I do art. 67 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 67. (...) 

 

I – (...) 

 

(...) 

 

3) emitir parecer terminativo, quando for o caso, referente à redação final das 

proposições após a votação em Plenário, salvo nos casos em que essa incumbência 

estiver expressamente deferida por este Regimento a outra Comissão ou à Mesa.” 
 
Art. 12. O caput do art. 151 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 151. A distribuição de matéria às Comissões será feita mediante despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, devendo chegar a seu destino no prazo máximo de 
dois dias, ou imediatamente em caso de urgência, observado o prazo de pauta e as 
seguintes normas: ” 
 
Art. 13. O inciso I do art. 151 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 151. (...) 
 
I - quando houver a distribuição a mais de uma Comissão, a matéria será 
encaminhada, diretamente, de uma para outra, fazendo-se os devidos registros no 
Setor de Apoio às Comissões da Coordenadoria do Processo Legislativo para efeito 
de controle de prazos; ” 
 
Art. 14. O caput do art. 152 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 152. As Comissões terão, salvo quando submetidos à emissão de parecer 
jurídico e nas exceções previstas neste Regimento, os seguintes prazos para emissão 
de parecer: ” 
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Art. 15. O caput do art. 155 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 155. Instruídas com os pareceres das Comissões, as matérias serão, ato 
contínuo, encaminhadas à Presidência para que prossigam sua tramitação regimental 
e sejam incluídas na Ordem do Dia, observado o seguinte critério: ” 
 
Art. 16. Os incisos II e os §§ 1º e 2º do art. 170 da Resolução 30, de 19 de outubro de 
2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 170. (...) 
 
(...) 
 
II - encaminhados à Coordenadoria do Processo Legislativo, para redigir o respectivo 
Autógrafo, se aprovados com alterações. 
 
§ 1º Os projetos de resolução e de decreto legislativo não dependem de Autógrafo e 
serão promulgados no prazo de dez dias contados, conforme o caso, de sua 
aprovação pelo Plenário ou de sua redação final. 
 
§ 2º No projeto de lei orçamentária competirá à Coordenadoria do Processo 
Legislativo redigir o Autógrafo, constando-se as eventuais alterações. ” 
 
Art. 17. Fica revogado o art. 171 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, bem 
como seus Parágrafos. 
 
Art. 18. O Parágrafo único do art. 174 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 174. (...) 
 
(...) 
 
Parágrafo único. As leis complementares exigem para a sua aprovação o voto 
favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, exceto as matérias 
previstas no inciso I do art. 228. ” 
 
 
Art. 19. O inciso III do art. 181 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 181. (...) 
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(...) 
 
III - que impliquem aumento da despesa prevista nos projetos que disponham sobre a 
organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal, criação, 
transformação ou extinção de cargos de sua estrutura administrativa ou fixação dos 
respectivos vencimentos; ” 
 

Art. 20. A alínea “f” do inciso II do art. 228 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 228. (...) 
 
(...) 
 
II – (...) 
 
f) a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, quando já estiverem 
funcionando concomitantemente outras cinco; ” 
 
Art. 21. O caput do art. 267 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 267. Aprovados com ou sem emenda, os projetos serão enviados à 
Coordenadoria do Processo Legislativo, para redigir o Autógrafo, dentro do prazo 
máximo de três dias.” 
 

Art. 22. Fica revogado o Parágrafo único do art. 267 da Resolução 30, de 19 de 
outubro de 2021. 
 

Art. 23. O art. 270 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 270. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à Câmara 

Municipal até quinze de abril e apreciado até o encerramento do primeiro período da 

sessão legislativa.” 
 
 
Art. 24. O § 2º do art. 278 da Resolução 30 de 19 de outubro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 278. (...) 
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(...) 
 
§ 2º Quando não mais couber a sustação dos efeitos do contrato, a Comissão de 
Finanças e Orçamento determinará diretamente o arquivamento do Processo 
Administrativo, podendo, quando for o caso, oficiar o Ministério Público com vistas aos 
efeitos dos atos praticados com irregularidades. No caso de ser designado Relator 
Especial, este concluirá por projeto de decreto legislativo propondo o arquivamento 
dos autos e as medidas pertinentes. ” 
 
Art. 25. O inciso III do art. 290 da Resolução 30, de 19 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 290. (...) 
 
(...) 
 
III - o projeto será protocolado junto à Coordenadoria do Processo Legislativo que 
verificará o cumprimento das exigências para sua apresentação conjuntamente a 
órgãos externos, no que for aplicável; ” 
 
Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, Bemvindo Moreira Nery, 31 de maio 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 31 dias do mês de maio de 2022. 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
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Projeto de Resolução n° 017/2022  
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 145/2022 
 

  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais,  
 

 

Art. 1º EXONERAR o senhor José Enézio Heleno Duarte, 

matrícula 1721, ocupante do cargo de Assistente Legislativo, do quadro de 

servidores efetivos da Câmara Municipal, em virtude de seu falecimento ocorrido 

no dia 26/05/2022. 

 

Art. 2º Esta Portaria retroage os efeitos a 26/05/2022 e entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 30 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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P O R T A R I A Nº 146/2022 
 

  

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), Marcelo 

Simões Damasceno, matrícula 773, ocupante do cargo de Analista Legislativo 

em Gestão Pública, 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 30/05/2022 e entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 30 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 
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P O R T A R I A Nº 147/2022 
 

  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, CONCEDE 20 

(vinte) dias de férias regulamentares, a que faz jus o (a) servidor (a), Adriano 

Duarte do Nascimento, matrícula 1455, ocupante do cargo de Assistente 

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 15/09/2020 a 14/09/2021, 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 31/05/2022 e entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 31 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 
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P O R T A R I A Nº 148/2022 
 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

 

EXONERAR o (a) senhor (a) Zulmara da Cruz Turim, matrícula 

1646, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar, do quadro de servidores 

comissionados da Câmara Municipal. 

 

Esta portaria produz efeitos a partir de 01/06/2022 e entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 
  

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 1º de junho 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 
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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. 035/2022 – Convite nº. 002/2022. - A Câmara Municipal de Itapevi realizará 

processo licitatório na modalidade Convite, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 

para fiscalização da obra do estacionamento nas dependências da Câmara Municipal de Itapevi. 

Recebimento dos envelopes às 09:00 horas do dia 09/06/2022 e início da Sessão às 09:00 horas 

do dia 09/06/2022. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Coordenadoria de 

Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Itapevi, à rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das 

Neves, nº. 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de Itapevi, disponível no site  

www.camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 01 de junho de 2022. – Coordenadoria de Licitações e 

Contratos. 

Processo nº. 041/2022 – Tomada de Preços nº. 005/2022 - A Câmara Municipal de Itapevi 

Contratação de empresa para confecção de placas em ACM e Brise, para instalação na fachada 

do Prédio Luciano de Oliveira Farias da Câmara Municipal de Itapevi. Recebimento dos 

envelopes às 09:00 horas do dia 20/06/2022 e início da Sessão às 09:00 horas do dia 20/06/2022. 

Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Coordenadoria de Licitações e Contratos da 

Câmara Municipal de Itapevi, à rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 80 - Vila Nova 

Itapevi - Itapevi/SP ou fazer o download do edital através do Portal da Transparência da Câmara 

Municipal de Itapevi, disponível no site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 01 de junho de 

2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 
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