
 

 

P O R T A R I A Nº 315/2022 
  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara Municipal de 

Itapevi, usando de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º INSTITUIR Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de: 

I - Elaborar proposta comunicacional interna e externa; 

II - Propor fluxos de processos; 

III - Apresentar manuais para uso correto da marca institucional, das mídias sociais, do site 

oficial, do padrão do conteúdo multimídia; 

IV - Definir as diretrizes da Comunicação Pública da Câmara Municipal de Itapevi.  

 

Art. 2º DESIGNAR os servidores da Coordenadoria de Comunicação, sob a presidência do 

coordenador, para integrar o Grupo de Trabalho: 

I – Jairo Camilo; 

II – José Luiz da Cunha Junior; 

III – Luiz Antônio Rodrigues Junior; 

IV – Maria Claudia Maia Costa; 

V – Rebeca Moreira Barbosa; 

VI – Romualdo de Campos. 

 

Art. 3º No desempenho das atividades descritas no art. 1º, o GT poderá:  

I – Convidar servidores de outros departamentos e de outros órgãos que possuam conhecimento 

sobre o tema para colaborar com o estudo; 

II – Visitar outros órgãos com a finalidade de aplicação de benchmarking de processos 

específicos para o setor público; 
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III – Solicitar informações aos departamentos sobre os meios de comunicação utilizados na 

publicação e disseminação de conteúdo, objetivando a definição de critérios que garantam a 

comunicação pública segura e eficaz; 

IV – Utilizar-se de técnicas de estudo de UX/UI para melhor comunicar as ações da Casa. 

 

Art. 4º O material produzido pelo GT será encaminhado à presidência da Casa visando a 

publicação como ato normativo e vinculará os demais setores da Câmara Municipal de Itapevi. 

 

Art. 5º O presente Grupo de Trabalho tem o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual 

período, para conclusão dos trabalhos. 

 

Art. 6º Esta Portaria produz efeitos a partir de 09/11/2022 e entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 9 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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