
 

 

P O R T A R I A Nº 316/2022 
  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara Municipal de 

Itapevi, usando de suas atribuições legais, com o intuito de unificar o sistema de comunicação 

da Câmara Municipal de Itapevi, mediante a reformulação dos canais de comunicação, 

produção e gestão de conteúdo; 

Considerando, a existência de contratos com objetos que se comuniquem para viabilizar 

o sistema de comunicação; 

Considerando, a necessidade de modernização tecnológica das ferramentas de 

comunicação; 

Considerando a necessidade de unificar contratos e obter maior economicidade na 

prestação de serviços; 

Considerando a necessidade de produzir um estudo com um grupo variado de servidores 

diretamente responsáveis pela composição do sistema de comunicação; 

Considerando a necessidade de planejar as ações para contratação de um serviço 

unificado e a previsibilidade para extinguir obrigações dos atuais contratos em vigência, 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º DESIGNAR os servidores pertencentes ao Quadro de Efetivos da Câmara Municipal: 

Rebeca Moreira Barbosa, Victor Opúsculo Oliveira Ventura de Almeida, Marcelo Simões 

Damasceno, Rubens Pazinato Correa, Anoenes Batista da Trindade e Maria Claudia Maia 

Costa, para constituírem o Grupo de Estudo. 

 

Art. 2º O Grupo de Estudo deverá se reunir, discutir propostas, requerer medidas 

administrativas e elaborar relatório definitivo com propositura de medidas para a reformulação 

do sistema de comunicação. 
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Art. 3º As proposituras possuem natureza regulamentar, recomendação para aquisição de 

consultorias e/ou recomendação para aquisição de serviços ou produtos.   

 

Art. 4º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão dos trabalhos, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Art. 5º 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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