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DECRETO LEGISLATIVO Nº 75/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor José da Rocha e dá outras 

providências." 

 

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido a outorga do Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor José da Rocha e 

dá outras providências. 

 

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 novembro 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 novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 91/2022 

Autor: Thiago da Silva Santos – UNIÃO. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Osmar de Sousa Oliveira 

e dá outras providências." 

 

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido a outorga do Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor Osmar de Sousa 

Oliveira e dá outras providências. 

 

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 novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 
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Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 96/2022 

Autores: Thiago da Silva Santos – UNIÃO, Lucas Gabriel Correia Silva – UNIÃO, Maurício 

Alonso Murakami – UNIÃO. 

Coautora: Mariza Martins Borges - PODEMOS 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 77/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Antônio Pio de Oliveira e 

dá outras providências." 

 

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor Antônio Pio de Oliveira. 

 

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 novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 
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Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 97/2022 

Autor: Anderson Cavanha - PL 

Coautores: Thiago da Silva Santos – UNIÃO, Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS, 

Mariza Martins Borges – PODEMOS, Marcelo Aparecido Antônio – PODEMOS, Erondina 

Ferreira Godoy – PDB. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 78/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Fernando Henrique 

Cardoso e dá outras providências." 

                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

 

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. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 102/2022 

Autor:  Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS 

Coautores: Cícero Aparecido de Souza – PODEMOS, Thiago da Silva Santos – UNIÃO. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 79/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Emanuel von Lauenstein 

Massarani e dá outras providências.” 

                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor Emanuel von Lauenstein 

Massarani. 

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. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 
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Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 103/2022 

Autores:  Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS, Cícero Aparecido de Souza – 

PODEMOS, Marcelo Aparecido Antônio – PODEMOS, Mariza da Silva Borges – PODEMOS. 

Coautora: Erondina Ferreira Godoy – PSD  
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 80/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga da Medalha da Ordem 

do Mérito Legislativo Municipal ao Doutor 

Osmar de Souza e dá outras providências.” 

                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal ao Doutor Osmar 

de Souza. 

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. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 
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Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 104/2022 

Autores:  Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS, Cícero Aparecido de Souza – 

PODEMOS, Marcelo Aparecido Antônio – PODEMOS, Mariza da Silva Borges – PODEMOS 

Coautora: Erondina Ferreira Godoy – PSD  
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 81/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 016/2011, referente ao  TC-

27205/026/07.” 

                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 016/2011. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 110/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 82/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 008/2014, referente ao  TC-

015873/026/07..” 

                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 008/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 111/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 83/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 014/2014, referente ao TC-

12771/026/07.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 014/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 112/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 84/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 059/2014, referente ao  TC-

017140/026/07.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 059/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 113/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 85/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 067/2014, referente ao  TC-

041099/026/11.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 067/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 114/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 86/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 209/2014 – com apenso 014/2012, 

referente ao TC-26446/026/08.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 209/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 115/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 87/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 323/2014, referente ao TC-

0017891/026/09.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 323/2014. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 116/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 88/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 160/2016, referente ao  TC-

036410/026/12.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 160/2016. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 117/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 89/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 202/2016, referente ao  TC-

032459/026/09.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 202/2016. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 118/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 90/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 115/2019, referente ao  TC-

000429/989/16 e TC 013524/989/17.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 115/2019. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 119/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 91/2022 

 

“Dispõe sobre o arquivamento do Processo 

Administrativo Nº 037/2021, referente ao  eTC-

0010527.989.16-4.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica reconhecido o não cabimento da sustação dos efeitos do Contrato Administrativo, 

conforme §2 do Art. 278 da Resolução nº 30/2021 (Regimento Interno). 

Art. 2º Arquivem-se os autos do Processo Administrativo nº 037/2021. 

 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 22 de novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 120/2022 

Autora:  Erondina Ferreira Godoy – PSD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 92/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense a Senhora Jessica Pradela e dá outras 

providências.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido a outorga do Título de Cidadão Itapeviense a Senhor Jessica Pradela e 

dá outras providências. 

 

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 novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 
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Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 123/2022 

Autor:  Thiago da Silva Santos - UNIÃO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 93/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão 

Itapeviense ao Senhor Felix Nascimento Teixeira e dá 

outras providências.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido a outorga do Título de Cidadão Itapeviense ao Senhor Felix Nascimento 

Teixeira e dá outras providências. 

 

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 novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 
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Coordenador do Processo Legislativo 

  

Projeto de Decreto Legislativo nº 124/2022 

Autor:  Thiago da Silva Santos – UNIÃO, Maurício Alonso Murakami – UNIÃO, Lucas Gabriel 

Correia Silva Martins – UNIÃO.  
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 94/2022 

 

“Dispõe sobre a outorga da Medalha Jovem Talento ao 

Senhor Thiago Veigh e dá outras providências.” 
                                        

A Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica concedido a outorga da Medalha Jovem Talento ao Senhor Thiago Veigh e dá 

outras providências. 

 

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 novembro 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 22 

dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

Renato Souza Santos 

Coordenador do Processo Legislativo 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 125/2022 

Autor:  Thiago da Silva Santos – UNIÃO, Maurício Alonso Murakami – UNIÃO, Lucas Gabriel 

Correia Silva Martins – UNIÃO.  
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LEI Nº 3.130, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

 

AUTÓGRAFO Nº 164/2022 – PROJETO DE LEI Nº 160/2022 – 
DO LEGISLATIVO. 

 

Autor: Maurício Alonso Murakami - UNIÃO 

 

“Autoriza o Executivo, verificados os critérios de 

oportunidade e conveniência, no âmbito do Município de 

Itapevi, a campanha de orientação aos idosos contra 

fraudes e golpes praticados no comércio eletrônico e 

na internet e dá outras providências.” 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faço saber 

que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI aprovou e eu, nos 

termos do Artigo 34, §§ 3º e 7º, da Lei Orgânica do 

Município, promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica autorizado no âmbito do Município de Itapevi, a 
campanha de orientação aos idosos contra fraudes e golpes 
praticados no comércio eletrônico e na internet. 
 
Parágrafo único. A campanha será realizada a partir do dia 
primeiro de outubro de cada ano (mês internacional dos idosos). 
 
Art. 2º A campanha com o intuito de orientar os idosos, terá 
duas frentes: uma educativa e outra preventiva. 
 
§ 1º A frente educativa terá como objetivo a orientação do 
público idoso quanto aos riscos inerentes a:  
 
I - navegação na internet; e  
 
II - aquisição de bens, produtos e serviços através da utilização 
do comércio eletrônico.  
 
§ 2º A frente preventiva terá como objetivo a orientação do 
público idoso quanto aos métodos aptos a: 
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I - evitar golpes e fraudes no âmbito do comércio eletrônico; e  
 
II - garantir a segurança do tráfego de dados durante toda a 
navegação na internet.  
 
 
 
§ 3º As campanhas de orientação serão realizadas e divulgadas 
preferencialmente em locais, espaços e canais (inclusive de 
radiodifusão) utilizados ou frequentados pelo público maior de 
sessenta anos. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 

 

 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias aos 23 dias 

do mês de novembro de 2022. 

 

 

 

SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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LEI Nº 3.131, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

 

AUTÓGRAFO Nº 166/2022 – PROJETO DE LEI Nº 166/2022 – 
DO LEGISLATIVO. 

 

Autor: CÍCERO APARECIDO DE SOUZA - PODEMOS 

 

"Autoriza a Criação do “Programa de Conscientização e 
Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa em qualquer 

situação e no ambiente de Trabalho” em nosso município, 
e dá outras providências." 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faço saber 

que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI aprovou e eu, nos 

termos do Artigo 34, §§ 3º e 7º, da Lei Orgânica do 

Município, promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa 

Municipal e Permanente de Enfrentamento, Conscientização e 

Combate à Violência contra a pessoa idosa em qualquer situação 

e no ambiente de Trabalho em nosso município.  

 

Parágrafo único. O Programa a que se refere o caput deste artigo 

envolverá entidades representativas da sociedade civil 

organizada podendo ser desenvolvida nas escolas da rede pública 

e particular de ensino do Município e em outros espaços públicos, 

mediante a realização de encontros, palestras, simpósios e 

distribuição de material informativo e orientativo, priorizando 

o tratamento e sua prevenção.    
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Art. 2º O Programa Municipal e Permanente de Enfrentamento, 

Conscientização e Combate à Violência contra a pessoa idosa em 

qualquer situação e no ambiente de Trabalho, o Poder Público 

Municipal poderá promover campanha visando informar, esclarecer 

e conscientizar crianças, adolescentes e jovens sobre o assunto. 

 

Art. 3º O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, 

poderá promover programas e atividades como palestras, cursos, 

shows, atividades médicas e demais temas relacionados com as 

estabelecidas nesta Lei.  

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que 

couber. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário. 

 

Art. 6º Está lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 
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Publicada na Superintendência das Coordenadorias aos 23 dias 

do mês de novembro de 2022. 

 

 

 

SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 

Superintendente das Coordenadorias 
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RESOLUÇÃO Nº 34/2022 
 

"Altera a Resolução 01, de 17 de abril de 
2007, que dispõe sobre a criação de 
concessão de honrarias no Município de 
Itapevi e dá outras providências. " 
 

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 acrescida a alínea “v” ao Parágrafo único do art. 1º da Resolução 01, de 
17 de abril de 2007, com a seguinte redação:  

 

"Art. 1º (...)  

 

Parágrafo único. (...)  

 

(...)  

 

v) Diploma de Mérito de Gestão Pública, destinado a ex-Presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, onde deve constar: Presidente “nome” e o “período em que 
ocupou a Presidência”.  
 

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

 

 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 31/2022 
Autor: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS.  
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RESOLUÇÃO Nº 35/2022 
 

"Regulamenta realização dos fóruns 
temáticos no âmbito da Câmara Municipal 
de Itapevi." 
 

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 realização dos fóruns temáticos vinculados à Escola do Parlamento de Itapevi 
“Dr. Osmar de Souza” deverá pautar-se pelos seguintes critérios: 
 
I – A quantidade anual de fóruns temáticos deverá limitar-se a 08 (oito), devendo ser 
realizados a partir do mês de março, excluindo-se os períodos de recesso 
parlamentar. 
 
II – Os temas a serem abordados serão definidos pela Presidência da Câmara em 
conjunto com as Diretorias da Escola do Parlamento. 
 
III – Poderão ser consolidados assuntos correlatos na realização de cada fórum. 
 
Art. 2º A presente regulamentação abrange todas as temáticas em vigência no âmbito 
da Câmara Municipal de Itapevi. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
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Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 35/2022 
Autores: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS; Thiago da Silva Santos – 
UNIÃO; Erondina Ferreira Godoy – PSD; Camila Godói da Silva Rodrigues – PSB; 
Mariza Martins Borges – PODEMOS. 
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RESOLUÇÃO Nº 36/2022 
 

Disciplina a Coordenadoria do Processo 
Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal. 

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

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Esta Resolução disciplina a Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara 
Municipal de Itapevi no âmbito do Poder Legislativo Municipal. 
 
Art. 2º A Coordenadoria do Processo Legislativo, subordinada à Secretaria Geral da 
Mesa, fica organizada a partir dos termos desta Resolução.  

 
CAPÍTULO II 

COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA 
 

Art. 3º À Coordenadoria do Processo Legislativo (CPL) compete:  
I - prestar assessoramento direto e imediato à Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Itapevi no desempenho de suas atribuições legais e regimentais, no âmbito 
parlamentar;  
II - executar as atividades de gestão do processo legislativo;  
III - assessorar e secretariar as sessões do Plenário da Edilidade;  
IV - prestar assessoramento, por meio de suas seções e setores, às Comissões do 
Processo Legislativo, Permanentes e Temporárias, e secretariar suas reuniões;  
V - organizar os registros das sessões e reuniões realizadas;  
VI - promover a gestão do processo legislativo eletrônico e plataformas digitais 
relacionadas às atividades parlamentares, coordenando as atividades relacionadas 
ao provimento e guarda do acervo de informações pertinentes às matérias legislativas, 
às normas jurídicas, ao exercício do mandato parlamentar, bem como o atendimento 
ao usuário do processo legislativo; e coordenar as unidades administrativas que lhe 
estão afetas. 
 
Art. 4º Ao Coordenador(a) do Processo Legislativo compete:  
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I - prestar assessoramento na condução dos trabalhos, no que diz respeito ao 
Processo Legislativo, no Plenário Bemvindo Moreira Nery; 

II - dirigir os serviços da Coordenadoria do Processo Legislativo de acordo com a 
legislação vigente e o Regimento Interno; 

III - confecção de certidões de execução de mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
Vereadores, quando solicitado; 

IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Mesa Diretora ou pelos 
Vereadores relativos à aplicação do Regimento Interno e ao andamento das 
proposições; 

V - organizar a Ordem do Dia a ser anunciada pelo Presidente, segundo suas 
instruções; 

VI - determinar a publicação de atos e demais matérias relacionadas com as 
atividades legislativa e parlamentar; 

VII - apresentar, anualmente, quando solicitado ou se fizer necessário, relatório dos 
trabalhos da Secretaria; 

VIII - delegar competências aos chefes de seção, ou setores, no âmbito de sua 
Coordenadoria;  

IX - realizar gestão dos contratos atribuídos à sua respectiva Coordenadoria. 

X - outras atribuições compreendidas em sua área de atuação.  

 

CAPÍTULO III 
DAS SEÇÕES 

 

Art. 5º À Seção de Suporte ao Legislativo compete: 

I – planejar, coordenar e dirigir as atividades de sua respectiva seção, sob orientação 
do Coordenador do Processo Legislativo; 

II – acompanhamento da gestão de contratos, que forem delegados pelo 
Coordenador.  

III – outras atribuições compreendidas em sua área de atuação.  

 

Art. 6º O(a) Chefe de Seção de Suporte ao Legislativo possui as seguintes atribuições: 
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I - prestar orientação regimental às assessorias de Vereadores e Lideranças 
partidárias; 

II - subsidiar tecnicamente todas as fases do processo legislativo e da atividade 
parlamentar; 

III - registrar e controlar os prazos constitucionais e regimentais de tramitação de 
proposições; 

IV - auxiliar na elaboração da minuta de parecer de proposição legislativa que exija 
manifestação da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes e Temporárias; 

V - elaborar e submeter ao Presidente roteiro para votação de matérias em plenário, 
bem como para tramitação de proposições sujeitas a prazos constitucionais;  

VI - conferir e apresentar, para assinatura, aos membros da Mesa Diretora, as 
emendas, bem como, ao Presidente e Primeiro Secretário, os autógrafos, as 
resoluções, os decretos legislativos e as leis que devam ser promulgadas pela 
Câmara Municipal de Itapevi; 

VII - em conjunto com o Setor de Suporte às Comissões, realizar e conferir as 
publicações das leis, decretos legislativos, resoluções e emendas à Lei Orgânica, à 
vista, nas bases de dados e sistemas de pesquisa e informação relacionados com a 
atividade parlamentar da Câmara Municipal de Itapevi; 

VIII - participar, quando necessário, do planejamento das atividades de 
aprimoramento técnico-profissional e científico do corpo de servidores da 
Coordenadoria do Processo Legislativo; 

IX - organizar e coordenar os serviços relacionados com a transcrição dos 
pronunciamentos realizados nas sessões plenárias e sua respectiva revisão, bem 
como a elaboração das atas resumidas e definitivas; 

X - quanto ao auxílio na organização do processo legislativo:  

a) preparar a Ordem do Dia, seguindo instruções do Coordenador do Processo 
Legislativo, preparando também a pauta. 

XI - desempenhar outras atividades correlatas à sua área e que forem atribuídas pela 
chefia imediata ou superior. 
 
Art. 7º A Seção de Apoio Administrativo, subordinado à Coordenadoria do Processo 
Legislativo, possui as seguintes atribuições: 
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I – controlar e executar as atividades de suporte técnico diretamente relacionadas ao 
processo legislativo;  

II – apoiar os trabalhos do Coordenador do Processo Legislativo em suas funções 
junto à Mesa Diretora;  

III – acompanhamento da gestão de contratos, que forem delegados pelo 
Coordenador.  

IV – outras atribuições compreendidas em sua área de atuação. 

 

Art. 8º Ao (à) Chefe de Seção do Apoio Administrativo compete: 

I - controlar as atividades de suporte técnico diretamente relacionadas ao processo 
legislativo; 

II - coordenar e orientar os atos administrativos referentes ao registro e 
acompanhamento das atividades dos Vereadores; 

III - apoiar os trabalhos do Coordenador do Processo Legislativo em suas funções 
junto à Mesa Diretora, tais como:  

a) controlar e registrar a frequência dos Vereadores, bem como informá-lo à unidade 
responsável pela folha de pagamento; 

b) ter sob sua guarda os livros de frequência dos Vereadores; 

c) ter sob sua guarda os livros de inscrição de oradores; 

d) registrar as demais ocorrências relativas à atuação parlamentar. 

IV - organizar e manter atualizado: 

a) controle das proposições legislativas em tramitação;  

V - expedir certidão e autorizar o fornecimento de cópias oficiais que estiverem nos 
arquivos, registros ou assentamentos no âmbito de seu Departamento;  

VI - quanto ao auxílio na organização do processo legislativo:  

a) receber, autuar e protocolar proposições, processos e expedientes apresentados e 
relacionados ao processo legislativo, controlando sua tramitação;  

b) preparar e enviar para publicação os documentos pertinentes ao processo 
legislativo;  

c) restaurar proposições por determinação da autoridade competente. 

VII - operar o painel eletrônico de votação do Plenário Bemvindo Moreira Nery;  
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VIII - preparar os relatórios de votação nominal e de verificação de votação; 

IX - garantir e controlar as informações no painel do Plenário Bemvindo Moreira Nery, 
tais como nome e partido dos parlamentares, matéria em discussão ou votação e 
tempo de manifestação dos oradores; 

X - controlar o tempo dos pronunciamentos dos Vereadores de acordo com os prazos 
regimentais; 

XI - desempenhar outras atividades correlatas à sua área e que forem atribuídas pela 
chefia imediata ou superior. 

 

Art. 9º A Seção de Expediente e Protocolo, subordinado à Coordenadoria do Processo 
Legislativo, possui as seguintes atribuições: 

I – planejar, coordenar e dirigir as atividades de sua respectiva seção, sob orientação 
do Coordenador do Processo Legislativo; 

II – acompanhamento da gestão de contratos, que forem atribuídos à seção; 

III – outras atribuições compreendidas em sua área de atuação.  

 

Art. 10. Ao (à) Chefe de Seção de Expediente e Protocolo compete: 
I - receber, classificar, registrar, distribuir, arquivar e expedir documentos, 
correspondências e processos; 

II - distribuição interna de documentos e processos;  

III - dar conhecimento aos Vereadores das respostas às indicações e requerimentos 
de informação, bem como de ofícios diversos; 

IV - controlar o recebimento e expedição de documentos, correspondências e 
processos em mãos ou via Correios; 

V - operar o sistema de protocolo, realizando os procedimentos necessários; 

VI - solicitar correção e implementações no sistema de protocolo; 

VII - dar suporte aos departamentos quanto à operação do sistema de protocolo; 

VIII - digitalizar guias de remessas e processos administrativos (físicos) encaminhados 
ao arquivo; 
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IX - finalização e reabertura de protocolos e processos administrativos cadastrados 
pelo departamento; 

X - arquivar, desarquivar e controlar os documentos constantes do arquivo protocolo 
e arquivo externo; 

XI - prestar informações sobre o trâmite dos protocolos e processos administrativos;  

XII - informar aos departamentos processos administrativos e/ou outros documentos 
pendentes no departamento; 

XIII - gestão de contratos ligados ao departamento; 

XIV - entrega de correspondências externas e via Correios; 

XV - recebimento de documentos e processos;  

XVI - pesquisa sobre protocolos/processos; 

XVII - desempenhar outras atividades correlatas à sua área e que forem atribuídas 
pela chefia imediata ou superior. 
 

CAPÍTULO IV 

DO SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES 
 

Art. 11. O Setor de Suporte às Comissões, subordinado à Coordenadoria do Processo 
Legislativo, possui as seguintes atribuições: 

I - organizar e coordenar os serviços relacionados com os seguintes eventos, 
realizados dentro das dependências da Câmara Municipal de Itapevi: 

a) reuniões de Comissões Permanentes e Temporárias, entre elas as Comissões de 
Assuntos Relevantes, Representação, Processantes, Parlamentares de Inquérito e os 
Grupos de Trabalho; 

b) audiências públicas sobre projetos em tramitação; 

II - acompanhar, fiscalizar e conferir o trabalho resultante das Comissões 
Permanentes e Temporárias. 

III - encaminhar o relatório e a ata das reuniões das Comissões, quando solicitado; 

IV - prestar apoio técnico às Comissões, Lideranças, Gabinetes Parlamentares e à 
Coordenadoria do Processo Legislativo, no que diz respeito aos processos 
legislativos, em tramitação. 
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V - emitir certidão de arquivamento, com base nos requerimentos dos vereadores; 

VI - realizar pesquisas, atendendo às consultas sobre legislação municipal ou 
proposições requisitadas por Vereadores, assessorias, e demais unidades 
administrativas da Câmara Municipal ou pelo público em geral; 

VII - orientar os usuários na utilização das ferramentas de pesquisa de legislação e de 
proposituras, no Portal da Câmara Municipal, visando a facilitar o acesso à 
informação; 

VIII - coordenar, orientar e executar as atividades administrativas diretamente 
relacionadas com os trabalhos parlamentares realizados no âmbito das Comissões; 

IX – organizar e coordenar os grupos de apoio, que irão atuar junto às Comissões 
Temporárias; 

X - supervisionar a tramitação de proposituras e documentos nas Comissões 
Permanentes e Temporárias; 

XI - providenciar junto aos Líderes e à Presidência da Casa, a indicação dos membros 
das Comissões Permanentes e Temporárias, preparando os respectivos atos de 
constituição; 

XII -  solicitar e acompanhar a atualização do quadro das Comissões Permanentes e 
Temporárias no site da Câmara Municipal; 

XIII - encaminhar, quando solicitado para publicação, as matérias relativas às 
Comissões Permanentes e Temporárias; 

XIV - prestar assessoramento regimental aos Presidentes das Comissões 
Permanentes e Temporárias; 

XV - prestar orientação regimental às assessorias de gabinetes de Vereadores e 
Lideranças partidárias; 

XVI - coordenar a tramitação das proposições legislativas pelas Comissões 
Permanentes e Temporárias;  

XVII - submeter a despacho dos Presidentes das Comissões as proposições, 
processos e expedientes a elas distribuídos; 

XVIII - prestar assessoramento técnico aos membros da Mesa Diretora, às Comissões 
e aos Vereadores na análise e adequação de suas proposições à técnica legislativa; 

XIX - preparar os despachos em processos ou expedientes relacionados com a 
atividade legislativa, submetê-los à aprovação do Presidente e providenciar o seu 
cumprimento; 
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XX - prestar apoio técnico às Comissões no que diz respeito aos processos 
administrativos relativos à contratos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas e às 
contas do Prefeito. 

XXI - prestar apoio técnico às Comissões no que diz respeito às manifestações 
recebidas via Ouvidora Geral. 

XXII - outras atribuições compreendidas em sua área de atuação. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12. A Coordenadoria contará com a designação de 01 (um) servidor ocupante do 
cargo de Procurador do Legislativo, o qual não sofrerá prejuízo da aplicação das 
disposições da Lei Municipal nº 2.846, de 28 de abril de 2021, respondendo 
diretamente ao Coordenador. 
 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
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Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 37/2022 
Autor: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS.  
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RESOLUÇÃO Nº 37/2022 
 

"Altera as alíneas ‘c’ e ‘f’ do Art. 2º da Resolução 
nº 5/2016 que “Cria o Certificado Itapeviense de 
Responsabilidade Social e o Prêmio de 

Responsabilidade Social”. " 
 

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 alínea ‘c’ do Art. 2º da Resolução nº5/2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
        
“Art. 2º (...) 
          
c) adoção de programas de inclusão social dirigidos a pessoas com deficiência. ” 
 
Art. 2º A alínea ‘f’ do Art. 2º da Resolução nº5/2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
   
“Art. 2º (...) 
 
f) aumento de oportunidades no mercado de trabalho para idosos e pessoas com 
deficiência. ” 
 
Art. 3º Os demais artigos da Resolução nº 5/2016 permanecem inalterados. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes com a aplicação da presente Resolução correrão à 
conta da dotação orçamentária da Câmara Municipal. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 38/2022 
Autores: Erondina Ferreira Godoy – PSD; Anderson Cavanha – PL; Donizete Dias 
Carvalho – PSB; Rogério Moreira dos Santos – PSDB; Thiago da Silva Santos – 
UNIÃO; Cícero Aparecido de Souza – PODEMOS.  
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RESOLUÇÃO Nº 38/2022 
 

"Altera a Resolução 22/2022, que 
estabelece procedimentos a serem 
observados para a indicação, nomeação e 
designação de ocupantes de cargos em 
comissão e função comissionada na 
Câmara Municipal de Itapevi. " 
 

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 ementa, os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o Capítulo II, da Resolução nº 22/2022 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Ementa: ‘Estabelece procedimentos a serem observados para a indicação, 
nomeação e designação de ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas 
na Câmara Municipal de Itapevi’. 

(...) 

Art. 1º Esta Resolução estabelece procedimentos a serem observados para a 
indicação, nomeação e designação de ocupantes de cargos em comissão e funções 
gratificadas no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi. 

Art. 2º As nomeações e designações para ocupação dos cargos em comissão e 
funções gratificadas serão efetuadas mediante indicação da autoridade competente. 

(...) 

Art. 3º A indicação para a ocupação do cargo em comissão e função gratificada deverá 
ser encaminhada à Coordenadoria de Recursos Humanos, de forma fundamentada e 
justificada, com exposição das razões que a determinaram, nos termos desta 
Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA ASSUNÇÃO DE CARGOS EM 
COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 52 de 98

Secretaria Legislativa

 

Página 2 de 4 

 

Art. 4º São requisitos mínimos para a ocupação dos cargos em comissão e funções 
gratificadas da Câmara Municipal de Itapevi: 
(...) 

Parágrafo único. Os requisitos de qualificação e experiência a serem exigidos dos 
indicados para ocupação dos cargos em comissão e funções gratificadas serão 
compatíveis com as competências legais e regimentais do respectivo cargo ou função, 
abrangendo aspectos técnicos e gerenciais. 

(...) 

Art. 5º Os indicados aos cargos em comissão e às funções gratificadas, no âmbito da 
Câmara Municipal de Itapevi, deverão atender aos seguintes critérios gerais, 
cumulativamente: 

(...)” 

Art. 2º A Seção IV e o caput do Art. 8º passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Seção IV 

Designação em Comissão Administrativa Permanente e Ocupação de Chefia de 
Seção e Divisão 

Art. 8º Além do disposto no art. 5º, os designados em Comissão Administrativa 
Permanente, e à ocupação em chefias de seção e divisão atenderão, no mínimo, a 
dois dos seguintes critérios específicos: ” 

 

Art. 3º Os Artigos 10, 11, 12, 13 e 14 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. O processo de nomeação ou designação para cargos em comissão ou 
funções gratificadas, será constituído dos seguintes elementos: 

I - indicação ao cargo em comissão ou à função gratificada; 

(...) 
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Art. 11. A abertura do processo para nomeação ou designação a cargos em comissão 
ou funções gratificadas dar-se-á mediante pedido formalizado pelo responsável pela 
indicação, junto à Coordenadoria de Recursos Humanos. 

Art. 12. O indicado deverá encaminhar à Coordenadoria de Recursos Humanos, os 
seguintes documentos referentes à indicação aos cargos em comissão ou funções 
gratificadas: 

(...) 

II - formulário para postulante a cargo em comissão ou função gratificada (Anexo I); 

III - declaração do indicado, quanto a não ter sido considerado culpado em 
procedimentos administrativos disciplinares, ações de improbidade administrativa ou 
ações penais e de que não se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade previstas no 
inciso I do caput, do art. 1º, da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 
1990; 

IV - cópia de ato(s) de nomeação ou designação para cargo em comissão ou função 
de confiança anteriormente ocupado(s); 

(...) 

Art. 13. A Coordenadoria de Recursos Humanos atestará a verificação de toda a 
documentação exigida e o atendimento aos critérios e requisitos para a investidura 
nos cargos em comissão ou funções gratificadas, com o preenchimento do item 4 do 
Formulário constante do Anexo I. 

(...) 

Art. 14. Concluída a análise curricular e da documentação apresentada pelo indicado 
a cargos em comissão ou funções gratificadas, e de, sobre o atendimento, pelo 
indicado, dos critérios gerais e específicos previstos nesta Resolução, necessários 
para a investidura nos cargos em comissão ou funções gratificadas e outras 
informações consideradas relevantes, a Coordenadoria de Recursos Humanos dará 
encaminhamento ao processo ao Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, para 
emissão da respectiva Portaria. ” 
 
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 40/2022 
Autor: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS.  
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 RESOLUÇÃO Nº 39/2022 
 

"Dispõe sobre a criação da Galeria do ex-
Presidentes da Câmara de Vereadores 
Mirins – Vereador Doutor Hermógenez José 
Sant’Anna e dá outras providências." 

 

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 criada a Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores Mirins – 

Vereador Doutor Hermógenez José Sant’Anna, no âmbito da Câmara Municipal de 

Itapevi. 

 

§1º A Galeria de que trata o caput deste artigo será localizada no hall do Plenário 

Bemvindo Moreira Nery.  

 

§2º Os retratos dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores Mirins – Vereador 

Doutor Hermógenez José Sant’Anna, deverão obedecer ao mesmo critério de 
confecção e apresentação da Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara Municipal de 

Itapevi, com as seguintes dimensões e informações: 

I - tamanho 24 x 30 cm; 

II - nome do ex-presidente, indicação da legislatura e “vereador(a) mirim”. 
 

§3º Na Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores Mirins – Vereador 

Doutor Hermógenez José Sant’Anna não poderá ter fotos alusivas a outras 

personalidades ou autoridades.  

 

Art. 2º O retrato do Ex-Presidente da Câmara de Vereadores Mirins – Vereador Doutor 

Hermógenez José Sant’Anna, deverá ser fixado ao término de cada legislatura mirim, 
em conformidade com a Resolução nº 006 de 10/09/2015 e Ato da Mesa nº 03 de 

17/04/2018.  

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 41/2022 
Autor: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS 
Coautor: Thiago da Silva Santos – UNIÃO. 
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RESOLUÇÃO Nº 40/2022 
 

"Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 
Controladoria Interna do Legislativo, órgão de 
fiscalização interna do Poder Legislativo e 
institui o sistema de controle interno." 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 
Municipal de Itapevi aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Com a observância do artigo 51, IV da Constituição e o artigo 15 da Lei 

Orgânica do Município de Itapevi, a Câmara Municipal, por intermédio dessa 

Resolução, institui a estrutura organizacional do Controle Interno e disciplina o sistema 

de controle interno no âmbito do Legislativo Municipal. 

 

Art. 2º A Controladoria Interna do Legislativo é órgão de fiscalização, consultoria e 

assessoria vinculado diretamente à Mesa Diretora, consoante disciplina dos artigos 

70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59, da Lei Complementar nº 101, de 

04/05/2000. 

 

CAPÍTULO I 

DO ÓRGÃO E SUA ESTRUTURA DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 3º A Controladoria Interna exercer o acompanhamento e a avaliação da gestão e 

dos recursos geridos pela Câmara Municipal de Itapevi, mediante a aplicação de 

técnicas de auditoria e de fiscalização nos sistemas contábil, orçamentário, financeiro, 

operacional, patrimonial e pessoal.  

 

§1º Compete ao Chefe da Controladoria Interna Coordenar a fiscalização contábil, 

operacional e patrimonial da Câmara Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade; adotar medidas necessárias ao fiel cumprimento das normas de 

regularização e controle público; avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, bem como avaliar os resultados; orientar e supervisionar tecnicamente as 

atividades de fiscalização e auditoria nas unidades da Câmara Municipal; tomar 
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medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Legislativo 

Municipal; promover a interlocução do legislativo municipal com órgãos externos de 

controle; executar outras atividades correlatas. 

 

§2º Compete ao Encarregado de Controladoria, executar a programação, coordenar 

a implementação de ações específicas e a operacionalização de processos de 

trabalho de natureza técnica ou administrativa, verificar a fidedignidade dos dados, 

parametrizar resultados na eficiência da gestão pública e assegurar o cumprimento 

das normas estabelecidas pela Administração Pública inerentes a respectiva Divisão 

Administrativa. 

 

Art. 4º A controladoria Interna é composta pelas seguintes Divisões Administrativas: 

 

§1º Divisão de Gestão e Planejamento. 

I – Unidade de Gerenciamento de Proteção de Dados; 

II – Unidade de Gerenciamento de Recursos Humanos; 

 

§2º Divisão de Licitações e Contratos. 

I – Unidade de Análise de Contratações; 

II – Unidade de Análise de Aditamentos, Dispensas e Inexigibilidades; 

 

§3º Divisão de Fiscalização de Contratos e Patrimônio: 

I – Unidade de Fiscalização de Contratos; 

II – Unidade de Fiscalização Patrimonial; 

 

§4º Setor de Apoio Administrativo. 

 

Art. 5º Compete a Divisão de Gestão e Planejamento colaborar com a Administração 

para o aperfeiçoamento dos atos administrativos, fiscalizar e avaliar a gestão, por 

meio de ações de controle voltadas para a análise dos registros contábeis e da 
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documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira, 

acompanhamento dos atos de pessoal e seus respectivos registros no TCE/SP e a 

proteção de dados. 

 

Art. 6º Compete a Divisão de Licitação e Contratos auxiliar a Administração no 

aperfeiçoamento dos atos administrativos, fiscalizar e avaliar a gestão, por meio de 

ações de controle, nas áreas de licitações, incluindo os procedimentos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; formalização de contratos, convênios, acordos e ajustes 

administrativos. 

 

At. 7º Compete a Divisão de Fiscalização de Contratos e Patrimônio o 

aperfeiçoamento dos atos administrativos, fiscalizar e avaliar a gestão, por meio de 

ações de controle, por meio do acompanhamento da execução de contratos, 

convênios, acordos e ajustes administrativos. Aperfeiçoamento da fiscalização do 

estoque de almoxarifado, bens patrimoniais, suas avaliações e depreciações. 

 

Art. 8º As Divisões Administrativas da estrutura organizacional do Controle Interno, 

no que tange as suas competências específicas, têm as seguintes responsabilidades: 

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à 

sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando 

a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio, a busca da eficiência 

operacional e a economicidade; 

II - comunicar ao Chefe do Controle Interno da Câmara Municipal, qualquer 

irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

 

Art. 9º O Setor de Apoio Administrativo compete auxiliar a Controladoria Interna e 

seus departamentos administrativos no processamento de suas atribuições, na 

implementação de programas, projetos e processos estratégicos desenvolvidos e 

gerenciados. 
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§1º O Setor de Apoio Administrativo tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para dar 

andamento aos documentos que lhe forem entregues pelos integrantes do Controle 

Interno. 

 

CAPÍTULO II 

DAS RESPONSABILIDADES DAS DIVISÕES E DO CONTROLADOR 

Art. 10. São responsabilidades das Divisões Administrativas e do Controlador Interno, 

além daquelas dispostas nos artigos 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição 

Estadual, também as seguintes: 

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo, promover a integração operacional com o Controle Interno do Município e 

orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; 

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando 

e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do 

Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às 

equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 

dos processos e apresentação dos recursos; 

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e 

externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres; 

IV - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a 

ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos 

Fiscal e de Investimentos; 

V - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; 

VI - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos 

atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade 

na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Câmara Municipal, 

bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
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VII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

VIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a 

consistência das informações constantes de tais documentos; 

IX - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano 

Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária; 

X - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade de 

processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento de atos, 

contratos e outros instrumentos congêneres; 

XI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de 

dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar 

os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; 

XII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades 

finalísticas do Sistema de Controle Interno; 

XIII - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure 

imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar 

os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em 

prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas 

as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos; 

XIV - representar ao TCE/SP, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 

irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-

reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração, consoante 

previsões do Regimento Interno do Tribunal de Contas; 

 

CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE AUDITORIA 
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Art. 11. A auditoria do sistema de controle interno tem por escopo a verificação da 

correta aplicação dos controles estabelecidos e a identificação de possíveis falhas 

existentes, no intuito de fortalecer os procedimentos nas unidades executoras com 

vistas à mitigação dos riscos e atendimento da conformidade. 

 

Art. 12. As atividades de auditoria, instauradas mediante recomendação do 

Controlador Interno, devem ser livres de quaisquer influências, com fito de assegurar 

a cobertura ampla e imparcial em suas conclusões, mediante independência, isenção, 

imparcialidade, serenidade, sigilo, cordialidade, integridade, consistência e 

impessoalidade. 

 

Art. 13. A auditoria operacional tem por objetivo avaliar o desempenho dos 

departamentos, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades da 

Câmara Municipal, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia, 

legalidade e efetividade dos atos praticados; 

 

§1º Suas atividades são desenvolvidas mediante regulamento próprio, com 

planejamento, métodos e procedimentos, de modo a garantir que os seus objetivos 

institucionais e/ou operacionais sejam alcançados, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles. 

 

Art. 14. Compete aos Auditores do Legislativo, exercer as atribuições do cargo, 

mediante designação específica, para auxiliar na regulação, controle, fiscalização e 

auditoria. 

 

§1º Compete ainda, sem prejuízo das demais atribuições do cargo: 

I - o controle da qualidade do ambiente de trabalho; 

II - recomendar o desenvolvimento de estímulo e difusão de tecnologias e informação; 

III - acompanhar na gestão patrimonial, indicar soluções e verificar a implementação 

das soluções indicadas; 



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 63 de 98

Secretaria Legislativa

 

Página 7 de 7 

 

IV – apresentar minutas, proposta de regulamentação/manual de atividades de 

departamentos com o intuito de aprimorar a gestão; 

V - relatar no procedimento de auditoria do Controle Interno.  

 

§2º A designação prevista neste artigo ocorrerá, mediante portaria, em consonância 

com o interesse público e a limitação de pessoal existente. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS 

Art. 15. A Controladoria têm o prazo de 30 (trinta) dias úteis para emissão de parecer 

ou outro ato que dê encaminhamento ao processo. 

 

§ 1º O prazo do caput poderá ser prorrogado mediante justificativa. 

 

§ 2º Por decisão do Chefe da Controladoria incidirá regime de urgência no processo, 

quando o prazo do caput passará a ser de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por uma 

única. 

 

Art. 16. O servidor designado na Controladoria Interna, não poderá escusar-se de 

decidir em assuntos de sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas 

consequências de sua recusa ou omissão. 

 

Art. 17. O descumprimento do disposto nesta norma importará na aplicação de 

penalidades ao responsável, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipal vigente, sem prejuízos de medidas legais com comunicação ao TCE/SP. 

 

CAPÍTULO V 

DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS 
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Art. 18. É vedada a indicação e designação para o exercício de função relacionado 

com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) 

anos: 

I - punidas, por decisão da qual não caiba recurso em processo judicial, por ato lesivo 

ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo; 

II - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, 

capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 

7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na 

Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 

 

Art. 19. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno 

exercer atividade político-partidária; 

 

Art. 20. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 

serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de 

auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

 

Parágrafo único. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no 

desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização 

administrativa, civil e penal. 

 

Art. 21. O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle 

Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do 

exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, 

utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PROVIMENTO DAS FUNÇÕES E DAS DESIGNAÇÕES 
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Art. 22. Atribuirá ao servidor efetivo de carreira a Função Gratificada de Chefe da 

Controladoria Interna, com cargo de nível superior, graduado com ensino superior em 

áreas correlatas a Administração, sendo Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Gestão de Políticas Públicas e Economia. 

 

Parágrafo único. O servidor efetivo designado para assumir função gratificada e 

compor a Controladoria Interna deverá possuir experiência mínima de 3 anos na 

Administração Pública ou formação de pós-graduação nas áreas correlatas a 

Administração Pública. 

 

Art. 23. Atribuirão aos servidores efetivos de carreira as Funções Gratificadas de 

Encarregado de Controladoria, dos quais responderão como titulares das 

correspondentes Divisões Administrativas que compõe a Controladoria Interna do 

Legislativo. 

 

Parágrafo nico. Os designados para essas funções deverão possuir cargo efetivo de 

Auditor do Legislativo ou Procurador do Legislativo. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24. Deve a Câmara Municipal de Itapevi, promover a capacitação permanente 

dos servidores designados às funções do Controle Interno. 

 

Art. 25. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023. 

 

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 22 de novembro 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 22 dias do mês de novembro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 42/2022 
Autor: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS.  



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 67 de 98

Ouvidoria

2022

C a r t a  d e 

S e r v i ç o  a o 

C i d a d ã o 

OuvidoriaOutros Atos



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 68 de 98

Ouvidoria

2

Presidente
Rafael Alan de Moraes Romeiro
 
Vice-Presidente
Thiago da Silva Santos

Primeira Secretária 
Erondina Ferreira Godoy

Ouvidor-Geral
Marcelo Simões Damasceno

Serviço de Atendimento ao Cidadão
Antonio Carlos Teodoro
Leda Cordeiro dos Santos da Silva

Secretaria Geral da Mesa
Ester Andrade da Silva Soares

Câmara Municipal 
de Itapevi



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 69 de 98

Ouvidoria

3

© 2022 – Câmara Municipal de Itapevi

Todos os direitos reservados à Câmara Municipal de Itapevi

Disponível em: www.camaraitapevi.sp.gov.br

1ª edição - Online

Coordenação e Organização
Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de Itapevi

Elaboração
Antonio Carlos Teodoro 

Claudia Aparecida Lopes de Novaes

Leda Cordeiro dos Santos da Silva

Lucas Henrique de Oliveira

Marcelo Simões Damasceno

Maria Eduarda Dias Bueno

Thaís Fernanda Campagnaro Moitinho Soares

Colaboração
Jairo Camilo
Maria Claudia Maia Costa

Monise Cestari Esteves

Renato Souza Santos

Rebeca Moreira Barbosa

Sandra Nascimento

Diagramação
Rebeca Moreira Barbosa

Fotos
José Luiz da Cunha Junior

Rebeca Moreira Barbosa



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 70 de 98

Ouvidoria

4

Sumário
5 Introdução 
6 Apresentação 
7 Mesa Diretora  
8 Estrutura Organizacional
9 Processo Legislativo
10 Regimento Interno
10 Lei Orgânica Municipal
11 Código de Ética e Decoro Parlamentar
11 As Comissões Permanentes e Temporárias
12 Sessões Plenárias
12 Atividade Parlamentar
13 Relação dos Vereadores  da 15ª Legislatura 2021/2024
15 Procuradoria da Mulher
16 Procuradoria da Segurança e Cultura de Paz
17 Procuradoria da Infância e Juventude
18 Coordenadoria de Comunicação (CCOM)
19 Diário Oficial do Legislativo
20 Seção de Expedição e Protocolo
20 Procuradoria do Legislativo  
21 Escola do Parlamento  Dr. Osmar de Souza
21 Demais setores 
22 Ouvidoria Geral
23 Compromissos de Atendimento



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 71 de 98

Ouvidoria

5

A Câmara Municipal de 
Itapevi é o poder público 
municipal que representa 
os itapevienses, sendo 
responsável por produzir, 
analisar e votar as leis 
municipais que irão orientar 
a sociedade com o objetivo 
de regular a vida em 
comum. Além disso, cabe 
à instituição fiscalizar as 
ações do Poder Executivo 
Municipal (Prefeitura), 
atender as demandas da 
população, sediar os debates 
de interesse local, regional 
e estadual. Sua atuação 
abrange assuntos diversos, 
como educação, saúde, 
moradia, mobilidade urbana, 
cultura, entre outros.  

Diante dessa importante 
função social, a Câmara 
apresenta a sua Carta 
de Serviço ao Cidadão. 
Documento que firma o 
compromisso de atender 
com eficiência e efetividade 
às demandas da sociedade. 
Ela traz a descrição dos 
principais serviços oferecidos, 
as formas de acessá-los, 
os prazos de respostas, os 
horários de atendimento e o 
padrão de qualidade que se 
busca, além de possibilitar 

Introdução

um maior conhecimento das 
atividades desempenhadas 
pelo Órgão. 

Constitui-se em uma 
orientação ao público sobre 
como, quando, onde e em 
que situação utilizar os 
serviços disponibilizados, 
seguindo a observância e 
o amparo da Lei Federal nº 
13.460/17, em especial o seu 
art. 7º.

A carta reforça o dever 
da Câmara em ser um órgão 
cada vez mais transparente e 
de participação democrática. 
Por meio dela, o cidadão, 
instituição ou grupo 
representativo poderá 
acompanhar e avaliar o 
desempenho do Poder 
Legislativo Municipal no 
cumprimento de sua missão 
e cobrar a prestação de 
um serviço mais eficiente 
e adequado às suas 
necessidades.

Trata-se de um 
documento elaborado, 
revisado e publicado 
anualmente pela Ouvidoria 
Geral, conjuntamente com as 
coordenadorias, vereadores e 
vereadoras.
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A Câmara Municipal de Itapevi representa o Poder 
Legislativo no âmbito municipal, ela é composta por 17 
vereadores eleitos mediante pleito direto e simultâneo em 
todo Brasil, com mandato de quatro anos.

 
Na cidade, a instituição representa o cidadão, propõe e 

vota projetos de lei de autoria Própria ou do Poder Executivo 
municipal, além de fiscalizar, denunciar e julgar atos e 
atividades da prefeitura e tudo que julgar necessário para 
cumprir a função.

Apresentação
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A Mesa Diretora é o órgão que 
dirige a Câmara Municipal de Itapevi 
nos aspectos legislativos, ou seja, 
nos assuntos relacionados ao debate, 
votação e elaboração das leis. Em 
Itapevi, ela é formada por Presidente, 
Primeiro Secretário e Segundo 
Secretário, tendo ainda dois cargos 
Substititutos, Vice-Presidente e Terceiro 
Secretário, todos parlamentares, que 
são eleitos para mandatos de dois 
anos, sendo proibida a reeleição para 
o mesmo cargo, na mesma legislatura.  
É atribuição da Mesa garantir a 
regularidade dos trabalhos legislativos; 
designar vereadores para missões de 
representação da Casa; promulgar 
emendas à LOM - Lei Orgânica do 
Município (no âmbito municipal, a 
LOM equivale à Constituição Federal); 
e conceder licenças ou declarar vago o 
cargo de vereador.

Além da competência legislativa, 
à Mesa compete ainda a direção dos 
serviços administrativos da Câmara 
como por exemplo, propor ação direta 
de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo municipal, requisitar força 
policial para a Câmara, encaminhar a 
prestação de contas da Casa em cada 
exercício e demais funções definidas no 
Regimento Interno. 

No biênio 2021/2022, integram 
a Mesa Diretora os vereadores e 
vereadoras:   Rafael Alan (Podemos), 
Presidente; Thiaguinho (União), Vice-
Presidente; Tininha (PSD), 1ª Secretária; 
Professora Camila Godói (PSB), 2ª 
Secretária; Mariza Borges (Podemos), 3ª 
Secretária. 

Mesa Diretora 
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A organização administrativa da Câmara Municipal de 
Itapevi é determinada pela lei complementar nº 102/2018 
e alterações, bem como pela resolução nº 9/2021, que 
estabelecem toda a estrutura organizacional da Câmara.

Confira mais informações no Qr-Code, clicando ou scaneando 
com seu celular: 

Estrutura
Organizacional

Lei complementar 
nº 102/2018

Resolução
nº 9/2021
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Processo 
Legislativo

O processo legislativo é um conjunto de atos promovidos 
pela Câmara, visando a elaboração, análise e votação 
das normas. É apenas por meio do processo legislativo 
municipal que são elaboradas as Emendas a Lei Orgânica, 
as Leis Complementares, as Leis Ordinárias, as Resoluções e 
os Decretos Legislativos. 

Para elaboração dessas normas 
é necessário que seja apresentado 
um projeto, que pode ser de iniciativa 
do Poder Executivo ou do Legislativo 
como no caso de proposta de emenda 
à lei orgânica e dos projetos de lei e de 
lei complementar. No entanto, apenas 
o Poder Legislativo (Câmara) poderá 
propor projetos de resolução e de 
decretos legislativo.

As regras para elaboração dessas 
normas estão previstas em Lei 
Federal, na Lei Orgânica Municipal 
e no Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

Acesse nosso portal de leis e 
tenha acesso às normas municipais.    

9
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Regimento 
Interno

Lei Orgânica 
Municipal

O Regimento Interno é a norma 
que organiza a atuação parlamentar. É 
nele que encontramos os artigos que 
conferem direitos, obrigações, disciplinam 
as competências e atribuições: dos 
vereadores; dos membros da Mesa 
Diretora; das comissões Permanentes e 
Temporárias; das Bancadas; dos líderes de 
partido. 

Além disso, é no Regimento 
interno que encontramos as normas 
que regem os trabalhos dos vereadores 
no parlamento e que definem 
procedimentos para tramitação das 
proposituras em plenário, nas comissões 
e nos demais órgãos que integram a 
estrutura da Câmara. 

O Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Itapevi foi atualizado por 
meio da Resolução nº 30/2021.

A lei orgânica age como uma 
Constituição Municipal, sendo 
considerada a lei mais importante 
que rege os municípios e o Distrito 
Federal. Cada município brasileiro deve 
determinar as suas próprias leis orgânicas, 
contanto que estas não infrinjam a 
Constituição Federal, as leis federais e 
estaduais e constituição do estado ao 
qual pertença.



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 77 de 98

Ouvidoria

11

Código de 
Ética e Decoro 
Parlamentar

Norma que estabelece os princípios éticos 
e as regras básicas de decoro que devem 
orientar a conduta dos que estejam no exercício 
do cargo de vereador. Na Câmara, ele foi 
instituído pela resolução nº 26/2021.

As Comissões 
Permanentes e 
Temporárias

A Câmara Municipal de Itapevi possui 
Comissões Permanentes e Temporárias. 
Elas são órgãos integrados por 
vereadores, com composição partidária 
proporcional às bancadas.

A comissão é permanente quando 
integra a estrutura institucional da 
Casa de Leis, e tem como finalidade 
apreciar os projetos de leis submetidos 
a ela, acompanhamento de planos 
e fiscalização. A temporária é criada 
para apreciar um projeto específico, 
para propor estudos sobre assuntos de 
interesse relevante para a sociedade, para 
investigar ou para uma missão oficial.

A Casa de Leis de Itapevi tem dez 

comissões permanentes, com caráter 
técnico, legislativo e especializado. Cada 
comissão conta com cinco vereadores, 
sendo um presidente e quatro membros, 
todos indicados pelos partidos e eleitos 
pelos seus pares, e com mandatos de 
dois anos: Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento; Ordem Social e Econômica 
e Serviços Públicos; Fiscalização e 
Controle; Segurança Pública, Ciência e 
Tecnologia; Direitos Humanos, Igualdade 
Racial, Defesa da Criança, Adolescente, 
Idoso e da Pessoa com Deficiência, do 
Refugiado e do Imigrante; Meio Ambiente 
e Proteção Social; Legislação Participativa; 
Ética e Decoro Parlamentar; e Educação, 
Cultura, Esporte e Juventude. 

11
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Sessões 
Plenárias

Todas as sessões da Câmara são 
públicas, dessa forma é livre a entrada 
dos cidadãos ao plenário. Caso o cidadão 
não possa comparecer às sessões, poderá 
acompanhá-las pelo canal oficial da TV 
Câmara no Youtube. A Câmara Municipal 
de Itapevi possui quatro tipos de sessões: 
preparatórias, ordinárias, extraordinárias e 
solenes. As sessões Preparatórias ocorrem 
no começo de cada legislatura e têm 
por finalidade dar posse aos vereadores 
eleitos. No caso das solenes, elas ocorrem 
para grandes comemorações ou 
homenagens especiais.

As Ordinárias acontecem de 
fevereiro a junho e de agosto a 

dezembro, as terças-feiras, a partir das 
9 horas. Elas ocorrem no plenário  da 
Câmara Municipal e tem por finalidade 
a discussão, a deliberação, a análise 
e a votação de proposituras. Já as 
extraordinárias ocorrem em dia e horário 
diverso das ordinárias, porém apenas 
quando convocadas pelo Presidente, pelo 
Prefeito ou pela maioria dos vereadores 
apenas e tão somente para votação 
do(s) projeto(s) que será o objeto da 
convocação.

A Câmara poderá ter sessão remota 
em caso de motivo relevante ou força 
maior, vide art. 1º, parágrafo único do 
Regimento Interno.

Atividade 
Parlamentar

sugerir medidas de interesse público 
ao Executivo, mediante indicações; 
Função Administrativa - consiste na 
administração e organização interna da 
Câmara Municipal, na regulamentação 
do seu funcionalismo e na direção 
dos demais serviços da casa; Função 
Julgadora - consiste em julgar o 
prefeito, o vice-prefeito e os vereadores 
quando cometerem infrações político-
administrativas tipificadas em lei, bem 
como as contas do município.

As funções e atribuições do (a) 
vereador (a) são determinadas pela 
Constituição Federal, pela Lei Orgânica do 
Município e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal.

Dentre elas, destacam-se: Função 
Legislativa - consiste em elaborar as 
leis que regem o município; Função 
Fiscalizadora - consiste em acompanhar 
as ações do Executivo, fiscalizar o uso do 
dinheiro público, bem como o Prefeito, 
vice-prefeito, secretários municipais 
e até mesmo os vereadores; Função 
de Assessoramento - consiste em 

12
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Relação dos Vereadores  
da 15ª Legislatura 
2021/2024

Akdenis Mohamad Kourani – PSD
Telefone: (11) 4142-8410 ramal 239
e-mail: akdenis@camaraitapevi.sp.gov.br

Anderson Cavanha (Bruxão Cavanha) – PL
Telefone: (11) 4205-4488 ramal  218
e-mail: bruxaocavanha@camaraitapevi.sp.gov.br

Camila Godói da Silva Rodrigues (Prof.ª Camila Godói) – PSB
Telefone: (11) 4141-8040 ramal  245
e-mail: camilagodoi@camaraitapevi.sp.gov.br

Cicero Aparecido de Souza (Aparecido) – Podemos
Telefone: (11) 4205-4490 ramal 235
e-mail: aparecido@camaraitapevi.sp.gov.br

Donizetti Dias Carvalho (Zetti da Adega) – PSB
Telefone: (11) 4142-4991 ramal 243
e-mail: zetidaadega@camaraitapevi.sp.gov.br

Eduardo Sanches Casagrande (Casão) – Republicanos
Telefone: (11) 4205-4237 ramal 242
e-mail: casao@camaraitapevi.sp.gov.br

Erondina Ferreira Godoy (Tininha) – PSD
Telefone: (11) 4205-4482 ramal 208
e-mail: vereadoratininha@camaraitapevi.sp.gov.br

José Aparecido Ramos (Zeca da Piscina) – PTB
Telefone: (11) 4205-4498 ramal 213
e-mail: zecadapiscina@camaraitapevi.sp.gov.br
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Lucas Gabriel Correia Silva (Dr. Lucas) – União Brasil
Telefone: (11) 4205-4798 ramal 211
e-mail: doutorlucas@camaraitapevi.sp.gov.br

Luiz Ricardo dos Santos (Nenezinho) – PSD
Telefone: (11) 4205-4487 ramal 263
 e-mail: nenezinho@camaraitapevi.sp.gov.br

Marcelo Aparecido Antônio (Marcelo Alemar)– Podemos
Telefone: (11) 4205-4496 ramal 214
e-mail: marceloalemar@camaraitapevi.sp.gov.br

Mariza Martins Borges – Podemos
Telefone: (11) 4142-8438 ramal 241
e-mail: vereadoramariza@camaraitapevi.sp.gov.br

Mauricio Alonso Murakami (Mauricio Japa) – União Brasil
Telefone: (11) 4205-4481 ramal 219
e-mail: mauriciojapa@camaraitapevi.sp.gov.br

Rafael Alan de Moraes Romeiro (Rafael Alan) – Podemos
Telefone: (11) 4205-4480 ramal 210
e-mail: professorrafael@camaraitapevi.sp.gov.br

Rogerio Moreira dos Santos (Rogério Fisioterapeuta) – PSDB
Telefone: (11) 4142-8438 ramal  223
e-mail: rogeriofisioterapeuta@camaraitapevi.sp.gov.br

Thiago da Silva Santos (Thiaguinho) – União Brasil
Telefone: (11) 4205-4799 ramal 221
e-mail: thiaguinho@camaraitapevi.sp.gov.br

Wellington José dos Santos (Sarará) – PL
Telefone: (11) 4205-4800 ramal 225
e-mail: sarara@camaraitapevi.sp.gov.br

14
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Procuradoria 
da Mulher 

A Procuradoria da Mulher Cecília 
Pacheco de Moraes tem como objetivo 
combater todas as formas de violência 
e discriminação contra as mulheres, 
ampliar a participação das vereadoras nos 
órgãos públicos e nas atividades desta 
Casa de Leis, além de possibilitar uma 
participação mais efetiva das vereadoras 
em questões de gênero e na luta pela 
construção de uma sociedade em que 
todas as pessoas têm os mesmos direitos. 

Na estrutura da Câmara Municipal, a 
Procuradoria é um órgão independente, 
não sendo vinculado ou subordinado 
a nenhum outro da Casa, e com 
funcionamento no gabinete da vereadora 
nomeada, as suas ações – conforme 
a Resolução 2/2018 em vigor – deverá 
ter sempre o apoio administrativo dos 
demais órgãos e setores da Câmara. 

São atribuições da Procuradoria: 
receber, examinar e encaminhar aos 
órgãos competentes denúncias de 
violência e discriminação contra a 
mulher; fiscalizar as políticas públicas 
e os programas municipais para a 
igualdade entre homens e mulheres; 

promover campanhas educativas e 
antidiscriminatórias; cooperar com 
organismos locais, estaduais e nacionais, 
públicos ou privados; firmar parceria com 
outras procuradorias e órgãos; e realizar 
pesquisas, seminários e demais atividades 
ligadas ao tema e à representação 
feminina na política.

Procuradora da Mulher: Vereadora 
Camila Godói

Telefone: (11) 4141-8040 (11) 4141 – 4472 
Ramal 245

e-mail: camilagodoi@camaraitapevi.sp.gov.br 
Procuradora Adjunta:  Erondina 

Ferreira Godoy (Tininha)
Telefone: 4205-4482 / 4141-4472 

Ramal:208
e-mail: vereadoratininha@camaraitapevi.sp.gov.br

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 

Previsão de prazo máximo para 
prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a 
necessidade. 
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Procuradoria da 
Segurança e Cultura 
de Paz

Implantada por meio da Resolução 
36/2021, a Procuradoria da Segurança 
Pública e Cultura de Paz “Vereador Denis 
Lucas” é um órgão da Câmara Municipal 
de Itapevi que visa ampliar o debate sobre 
segurança pública na cidade, realizar 
parcerias com órgãos de segurança, 
instituições privadas e organizações não 
governamentais na busca por melhorias 
para o setor.

Na estrutura da Câmara Municipal, a 
Procuradoria é um órgão independente, 
não sendo vinculado ou subordinado 
a nenhum outro da Casa, e com 
funcionamento no gabinete do vereador 
(a) nomeado (a), as suas ações, conforme 

a Resolução em vigor, deverá ter sempre 
o apoio administrativo dos demais órgãos 
e setores da Câmara.

Procurador: Vereador Rafael Alan
Telefone: (11) 4141 – 4472 Ramal 205

e-mail: professorrafael@camaraitapevi.sp.gov.br
Procurador Adjunto: Vereador 

Aparecido 
Telefone: (11) 4205-4490

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

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a necessidade. 

16
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Procuradoria 
da Infância e 
Juventude 

A Procuradoria da Infância e 
Juventude foi criada em 2021, por meio da 
Resolução 16/2021 para inserir a Câmara 
Municipal de Itapevi de forma efetiva no 
debate sobre temáticas do Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA). A intenção 
é que o órgão atue sempre que houver 
interesse ou forem partes crianças e 
adolescentes. E também zela pela defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, 
o órgão pode promover estudos, cooperar 
e participar de reuniões, debates e 
agendas promovidas por órgãos públicos 
e privados, voltados a implementação de 
programas contra a violência e o abuso 
sexual infantil. 

Na estrutura da Câmara Municipal, a 
Procuradoria é um órgão independente, 
não sendo vinculado ou subordinado 
a nenhum outro da Casa, e com 
funcionamento no gabinete do vereador 

nomeado, as suas ações, conforme a 
Resolução em vigor, deverá ter sempre o 
apoio administrativo dos demais órgãos e 
setores da Câmara.

Procurador: Vereador Thiago Silva 
(Thiaguinho) 

Telefone: (11) 4205-4799 / 4141-4472 
Ramal: 221
e-mail: thiaguinho@camaraitapevi.sp.gov.br

Procurador Adjunto: Vereador Zeca 
da Piscina 

Telefone: (11) 4205-4498
e-mail: zecadapiscina@camaraitapevi.sp.gov.br 

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 

Previsão de prazo máximo para 
prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a necessidade. 
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Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: de imediato ou em 
até cinco dias úteis caso seja preciso a 
realização de pesquisa.  

Canais de comunicação
(11) 4142-2356 / (11) 4141-4472
Ramal: 265

e-mail: imprensa@camaraitapevi.sp.gov.br
Site – www.camaraitapevi.sp.gov.br

Serviços disponíveis:

Ampla cobertura das atividades 
desempenhadas pelo Poder Legislativo 
Municipal de Itapevi, como apresentação 
das informações institucionais, dos 
parlamentares, das comissões, do 
processo legislativo, audiências, cursos da 
Escola do Parlamento. Além de oferecer 
acesso ao Portal da Transparência 
e para os canais de comunicação 
disponibilizados ao cidadão, entre eles o 
Serviço de informação ao Cidadão (e-sic) 
e aos serviços da Ouvidoria Geral, entre 
outras informações. 

Redes Sociais

A Câmara está presente nas redes 
sociais sob diversos perfis, na intenção de 
ampliar a transparência das suas ações 
e ampliar os canais de diálogo com o 
cidadão.

18

Coordenadoria 
de Comunicação 
(CCOM) 

Gerir as ações estratégicas de comunicação 
institucional voltadas para a divulgação das atividades 
do Poder Legislativo Municipal, a formação da opinião 
pública, a construção e o monitoramento da imagem 
institucional e o estabelecimento de canais permanentes 
de interlocução com os diversos públicos da instituição, 
de modo a contribuir para que a Câmara de Itapevi 
desempenhe adequadamente sua missão institucional.

18



Diário Oficial do Legislativo de Itapevi
Ano 02 número 105 de 23 de novembro de 2022 | Página 85 de 98

Ouvidoria

19

O Diário Oficial da Câmara é 
um órgão oficial das atividades do 
Parlamento. Nele, são publicados na 
integra os seguintes atos: a) Emenda à 
Lei Orgânica; b) Leis Complementares; c) 
Leis Ordinárias; c) Decretos Legislativos; 
d) Manuais de Procedimentos; e) Atos da 
Mesa; f) Atos do Presidente; g) Portarias; 
h) Instruções Normativas; i) Resoluções; 
j) Editais de Concursos entre outros atos 
exigidos em conformidade com sua 
peculiaridade.

E são publicados de forma resumida/
sintética, na homepage oficial, os 
seguintes atos: a) avisos e comunicados; 
b) editais de cobranças e notificações, 
quando não for notificado pessoalmente 
o interessado; c) editais de licitações; d) 
resultados, anulações e cancelamentos de 
licitações; e) contratos, aditivos e distratos; 
f) convênios e aditivos; g) atos relativos 
a provimento e vacância de cargos, 
empregos ou funções dos servidores 
públicos municipais.

Diário Oficial do 
Legislativo 

O formato do Diário foi 
definido pelo Ato da Mesa 
Nº 09, de 2021
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A seção é responsável pelo 
recebimento, registro e tramitação de 
documentos garantindo a imediata 
localização dos mesmos e informações 
aos usuários internos e externos. Além 
disso, é responsável por receber os 
Projetos de iniciativa popular e os 
Requerimentos para uso da Tribuna Livre.  

Canais de comunicação
Telefone; (11) 4141-4472

Ramais 238 ou 248
e-mail: protocolo@camaraitapevi.sp.gov.br

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a 
necessidade. 

A Procuradoria do Legislativo é a 
instituição que representa a Câmara de 
Itapevi judicial e extrajudicialmente. E as 
suas atividades estão descritas no Ato da 
Mesa 3/2019. 

Canais de comunicação
Telefone: (11) 4141-4472 ramal 268

e-mails: monise@camaraitapevi.sp.gov.br;
elisangela@camaraitapevi.sp.gov.br; 
dionynobre@camaraitapevi.sp.gov.br; 
robertolamari@camaraitapevi.sp.gov.br

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a 
necessidade.

Seção de Expedição 
e Protocolo

Procuradoria do 
Legislativo 

20
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A Escola do Parlamento da Câmara 
de Itapevi foi criada em 2015, na intenção 
de promover ações de capacitação 
funcional dos servidores. Além de 
promover a qualificação interna, a 
Escola tem como um de seus objetivos 
a elaboração de ações que possibilitem 
a capacitação gratuita de diferentes 
segmentos da sociedade, bem como 
propor a formalização de convênios e 
parcerias com outras entidades.

A Escola também abriga a Biblioteca 
do legislativo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e o Museu Emanuel 
von Lauenstein Massarani. 

Canais de comunicação
(11) 4141-4472 Ramal 222 / 273

escoladoparlamento@camaraitapevi.sp.gov.br
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período, conforme a necessidade. 

Superintendência, Secretaria 
Geral da Mesa, Departamento Pessoal, 
Assuntos Orçamentários, Infraestrutura, 
Contabilidade, Processo Legislativo, 
Controle Interno, Programa Escola 
do Legislativo e Licitações podem ser 
acionados por meio da Ouvidoria Geral. 

Canais de comunicação
(11) 4141-4472 Ramal 205
ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 
Previsão de prazo máximo para 

prestação do serviço: 30 dias prorrogáveis 
por igual período ou em casos de pedido 
via Lei de Acesso à Informação 20 dias 
prorrogáveis por mais 10 mediante 
justificativa

Escola do Parlamento
Dr. Osmar de Souza 

Demais setores
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A Ouvidoria Geral, por meio do 
Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(SAC), é responsável pela mediação entre 
os itapevienses e a Câmara Municipal de 
Itapevi. É um órgão de controle interno, 
que recebe as demandas dos cidadãos 
e das instituições à Casa e permite o 
acompanhamento dessas solicitações.

Na Câmara, a Ouvidoria iniciou as 
suas atividades em 2015.

Previsão de Prazos
 30 dias prorrogáveis por igual 

período mediante justificativa ou, em 
casos de pedido via Lei de Acesso à 
Informação 20 dias prorrogáveis por mais 
10 mediante justificativa

Atendimento 
Segunda a sexta-feira / 8h às 17h 

Canais de contato: 
site: camaraitapevi.sp.gov.br 

E-mail: ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br
WhatsApp: (11) 4773-5000
Messenger: @camaraitapevi
Direct do Instagram: @camaraitapevi 
Presencial/Carta: Rua Arnaldo Sérgio 

Cordeiro das Neves, 80 - Vila Nova Itapevi 
Itapevi-SP, CEP: 06694-090. 

Ouvidoria
Geral

22
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Com a implantação da Carta, a Câmara Municipal 
de Itapevi busca promover a eficiência, a qualidade e a 
transparência dos serviços de atendimento, bem como facilitar 
o acesso do público, permitindo ao cidadão conhecer os 
serviços prestados e seus requisitos antes de procurar a Casa de 
Leis.

Atender o cidadão com cortesia e respeito.

Assegurar um canal de resolução de problemas e de 
diálogo permanente com o cidadão.

Manter uma central de atendimento telefônico e de 
mensageria online que facilite o acesso da sociedade à Câmara 
Municipal de Itapevi.

Prestar atendimento preferencial, conforme dispõe a 
Lei nº 10.048, de 8/11/2000, e a Lei nº 10.741, de 1/10/2003, para: 
gestantes; pessoas idosas (acima de 60 anos); e pessoas com 
deficiência.

Realizar campanhas internas e treinamento dos servidores, 
buscando continuamente excelência nos serviços de 
atendimento.

Fazer uso de instrumentos de avaliação de satisfação social 
e de captação de sugestões, com vistas ao aperfeiçoamento 
dos serviços.

Divulgar dias e horários de atendimento ao cidadão.

Assegurar a modernização e a transparência das 
informações no site da Câmara.

Facilitar e agilizar o acesso aos serviços da Câmara.

Manter na internet meios de acesso à informação para 
pessoas com necessidades especiais.

Garantir segurança e limpeza das unidades de 
atendimento ao público.

Compromissos de 
Atendimento
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Horário de atendimento ao público: 
Segunda a Sexta das 8h às 17h

(11) 4141 – 4472
ouvidoria@camaraitapevi.sp.gov.br

R. Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 
80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi-SP

CEP: 06694-090
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P O R T A R I A Nº 340/2022 
 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara Municipal 

de Itapevi, usando de suas atribuições legais, em especial a Resolução nº 34/2021 e o Ato da 

Mesa nº 19/2021, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º DETERMINAR a abertura de Sindicância, nos termos do artigo 9 da Resolução 

34/2021, para apurar responsabilidades no âmbito da Coordenadoria de Finanças e Orçamento, 

tendo em vista que há indícios de violações contidas no artigo 3º, § 2º, da Resolução 

supramencionada, podendo ao final concluir a Comissão pela instauração de processo 

administrativo processante, disciplinar ou pelo seu arquivamento. 

  

Art. 2º Para cumprimento do disposto no artigo anterior, fica designada a Comissão Permanente 

Processante, a qual ficará responsável pela condução do processo: 

I - Presidente: Carlos José Soares. 

II - Membros: Cleide Martins Pereira da Silva e Renato Cândido da Silva. 

  

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, podendo ser  

prorrogado por igual período. 

 

Art. 4º Esta Portaria produz efeitos a partir de 2 1 /1 1 /2022 e entra em vigor na data de 

sua  publicação. 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 21 de novembro 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 341/2022 
 

  

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) Rene Tapigliani Salina, 

matrícula 1458, 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 

01/11/2021 a 31/10/2022, 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 22/11/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 22 de novembro 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 342/2022 
  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, em cumprimento à Legislação 

em vigor, RESOLVE: 

 
 

 Art. 1º DESIGNAR a servidora Thaís Grandi, para atuar como membro da Comissão 

de Cadastro de Fornecedores, instituída pela Portaria nº 194 de 24 de junho de 2021, no 

período de 22/11/2022 a 11/12/2022, em virtude das férias do servidor Rene Tapigliani 

Salina. 

 
Art. 2º Esta Portaria produz efeitos a partir de 22/11/2022 e entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 22 de novembro 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 343/2022 
  

  RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

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

Art. 1º CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante, a que 

faz jus a servidora Juliana Aparecida Araújo Lucas, matrícula 770, ocupante 

do cargo de Assistente Legislativo, do quadro de Servidores Efetivos da Câmara 

Municipal, conforme Legislação em vigor, em especial a Lei nº 2.203 de 

18/10/2013 e conforme se verifica na certidão de nascimento anexa ao prontuário 

da servidora. 

 
Art. 2º Esta portaria retroage os efeitos a 16/11/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação.  

  

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 23 de novembro 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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Processo nº 077/2022 – Tomada de Preços nº. 007/2022 – Contrato Administrativo nº 024/2022 - 

Contratada: MICRO PLAN NET TECNOLOGIA EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa 

para locação de equipamentos de informática, contemplando a manutenção corretiva e preventiva. 

Data da Assinatura: 10/11/2022. Valor Contratado: R$ 415.212,00. Vigência: 12 (doze) meses. 

Itapevi, 21 de novembro de 2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

Processo nº 077/2022 – Tomada de Preços nº. 007/2022 – Contrato Administrativo nº 025/2022 - 

Contratada: AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.. Objeto: 

Contratação de empresa para locação de equipamentos de informática, contemplando a 

manutenção corretiva e preventiva. Data da Assinatura: 10/11/2022. Valor Contratado: R$ 

47.460,00. Vigência: 12 (doze) meses. Itapevi, 21 de novembro de 2022. – Coordenadoria de 

Licitações e Contratos. 

 

Processo nº 013/2022 – Convite nº. 004/2022 – Contrato Administrativo nº 026/2022 - Contratada: 

1000 CORES COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. Objeto: Contratação de empresa 

especializada para confecção e instalação de Placas em acrílico, visando a comunicação visual 

interna da Câmara Municipal de Itapevi. Data da Assinatura: 21/11/2022. Valor Contratado: R$ 

33.525,00. Vigência: 60 (sessenta) dias. Itapevi, 21 de novembro de 2022. – Coordenadoria de 

Licitações e Contratos. 

 

Processo nº 065/2019 – Convite nº. 008/2019 -  Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato 

Administrativo nº 012/2019 - Contratada: MIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA 

EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de preços. Data da Assinatura: 21 de 

novembro de 2022. Itapevi, 21 de novembro de 2022. 

 

LicitaçãoOutros Atos
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Atendendo ao § 2º do Artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, tornamos público que permanecem 

inalterados os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 004/2022 - Processo nº 045/2021 

– Pregão para Registro de Preços nº. 012/2021. - Objeto: Aquisição de materiais de higiene e 

descartáveis. – Empresa Signatária:  ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 

EM GERAL EIRELI - ME - Prazo: 12 meses. – Data da Assinatura: 15/02/2022. A Ata encontra-

se publicada no site da Câmara Municipal de Itapevi, no Portal da Transparência, disponível no 

site www.camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 23 de novembro de 2022. 

 

Atendendo ao § 2º do Artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, tornamos público que permanecem 

inalterados os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 005/2022 - Processo nº 045/2021 

– Pregão para Registro de Preços nº. 012/2021. - Objeto: Aquisição de materiais de higiene e 

descartáveis. – Empresa Signatária:  ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - Prazo: 

12 meses. – Data da Assinatura: 15/02/2022. A Ata encontra-se publicada no site da Câmara 

Municipal de Itapevi, no Portal da Transparência, disponível no site 

www.camaraitapevi.sp.gov.br. Itapevi, 23 de novembro de 2022. 

 

PROCESSO Nº 005/2022 – PREGÃO Nº 017/2022. De posse dos documentos que compõem o 

processo licitatório supra, que objetiva a Aquisição de equipamentos e periféricos de informática, 

HOMOLOGO todo o procedimento, que adjudicou os itens 04, 06, 07, 08, 10 e 12 a proponente 

M. M. SÁ COMERCIAL EIRELI, e os itens 05 e 09 a proponente CENTER COPY 

IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.. Itapevi, 23 de novembro de 2022. – RAFAEL ALAN 

DE MORAES ROMEIRO – Presidente. 

Processo nº. 064/2022 – Convite nº. 005/2022 - A Câmara Municipal de Itapevi realizará processo 

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

execução de obra de Engenharia e Paisagismo, nas dependências da Câmara Municipal de Itapevi. 

Recebimento dos envelopes às 09:00 horas do dia 02/12/2022 e início da Sessão às 09:00 horas do 

dia 02/12/2022. Os interessados em obter o edital deverão se dirigir à Coordenadoria de Licitações 
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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, 23 de 

novembro de 2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 
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