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RESOLUÇÃO Nº 20/2022 
 

“Institui o Fórum de Conscientização 

sobre a Importância e o Incentivo a 

Doação de Órgãos”.  
 

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

 

Art. 1º Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi o Fórum de 

Conscientização sobre a Importância e o Incentivo a Doação de Órgãos, com o 

objetivo de discutir os aspectos éticos e legais da doação de órgãos, 

conscientizar a população sobre a sua importância e fomentar o incentivo à 

doação de órgãos. 

 

Art. 2º O Fórum de que trata o art.1 será realizado preferencialmente no mês de 

setembro, e será organizado e realizada através da Escola do Parlamento da 

Câmara Municipal de Itapevi. 

 

Parágrafo único. Para a realização e organização do Fórum, a Escola do 

Parlamento poderá buscar o apoio de Organizações não Governamentais, 

Conselhos e demais entidades atuantes na área da saúde. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão 

por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, Bemvindo Moreira Nery, 07 de junho 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 07 dias do mês de junho de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 20/2022  
Autora: Erondina Ferreira Godoy – PSD. 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2022 
 

“Institui o Fórum Matemática Além dos 
Cálculos”.  

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

 

Art. 1º Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi o Fórum “Matemática 
Além dos Cálculos”, com o objetivo geral de contribuir com rendimento dos estudantes 
itapevienses, e apresentar aspectos da Matemática que vão além dos cálculos e 

fórmulas, além de aplicações práticas em situações reais do cotidiano. 

 

Art. 2º São objetivos do Fórum Matemática Além dos Cálculos:  

 

I – contribuir com a melhoria na proficiência e no rendimento escolar em matemática 

nos estudantes itapevienses;  

 

II - apresentar a Matemática contextualizada e aplicada no dia a dia em situações 

reais; 

 

III – apresentar um lado diferente da Matemática, sem fórmulas nem cálculos 

mecânicos meramente decorados por meio de grandes listas de exercícios; 

 

IV -  despertar a curiosidade e o desejo de se aprofundar na matemática nos 

estudantes itapevienses, apresentando aplicações da matemática nas diversas áreas 

do conhecimento; 

 

V – incentivar a participação dos estudantes itapevienses na Olimpíada Brasileira de 

Matemática. 

 

Art. 3º Para a realização e organização do Fórum “Matemática Além dos Cálculos”, a 
Escola do Parlamento poderá buscar o apoio de Organizações não Governamentais, 

Conselhos, Sociedades, Institutos de Matemática e universidades públicas para a 
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realização de minicursos, palestras ou seminários, que busquem apresentar, entre 

outras opções, os seguintes assuntos:  

 

I – o raciocínio lógico-matemático com o objetivo de mostrar uma forma inovadora de 

raciocinar sobre problemas matemáticos sem o uso de formulas de modo a contribuir 

com a melhoria no desempenho escolar nas matérias de ciências exatas; 

 

II -  a matemática aplicada à situações reais da vida cotidiana, no comércio, setor 

empresarial e industrial; 

 

III – aplicações da trigonometria e da geometria na construção civil; 

 

IV – jogos matemáticos, e aplicações da matemática na música e nas artes; 

 

V – matemática financeira aplicada ao cotidiano: finanças pessoais, compras 

parceladas, juros na prática, noções sobre investimentos e suas rentabilidades; 

 

VI – matemática aplicada à computação e tecnologia: introdução ao raciocínio lógico-

matemático aplicado à programação e como a matemática possibilita a criação de 

softwares mais eficientes; 

 

VII – álgebra: quebrando tabus e desmistificando a utilização de expressões 

algébricas e como elas facilitam na realização dos cálculos; 

 

VIII - probabilidade e estatística na prática: utilização da estatística em pesquisas 

públicas de opinião e o uso da probabilidade na previsão de fenômenos climáticos. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão por 

conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, Bemvindo Moreira Nery, 07 de junho de 2022. 
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Rafael Alan de Moraes Romeiro 
Presidente 

 
 
Erondina Ferreira Godoy 
1ª Secretária 

 
 
 
Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi 
aos 07 dias do mês de junho de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 21/2022  
Autora: Erondina Ferreira Godoy – PSD 
Coautor: Rogério Moreira dos Santos - PSDB 
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