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Apresentação
Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos à sociedade, a Câmara Municipal de Guarapari, em atendimento ao
disposto no artigo 7º da Lei 13.460/2017, apresenta a sua Carta de Serviços ao
Cidadão.
A Carta de Serviços é um instrumento de gestão que reflete efetivamente o
papel social da organização ao informar aos cidadãos quais os serviços
prestados por ela, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos e os padrões de atendimento estabelecidos.
Nela o cidadão encontra, de forma clara e precisa, os tipos de atendimentos
oferecidos pela Câmara Municipal, bem como os principais recursos e
ferramentas disponíveis para o acesso.
Dessa forma, tal ferramenta visa propiciar maior interação entre a Câmara
Municipal e os usuários de seus serviços, proporcionando uma participação mais
ativa da população, contribuindo assim, para o constante aprimoramento dos
trabalhos administrativos e legislativos disponibilizados aos munícipes, acreditando que o controle social é o maior instrumento de mudanças no serviço
público.
Esta Carta foi organizada de forma sistêmica, apresentando cada serviço
acompanhado das principais informações relacionadas ao seu gozo tais como:
requisitos, formas de acesso, canais de atendimentos, previsão de atendimento,
entre outros.
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Funções Constitucionais
A Câmara de Vereadores de Guarapari é o que chamamos de Poder Legislativo.
Ela tem as funções legislativa, fiscalizadora e julgadora.
Portanto, é equivocado achar que compete aos vereadores fazer obras e outras
benfeitorias no município. No âmbito municipal, esta é uma atribuição que
compete ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito.
Veja abaixo mais detalhes sobre cada uma das funções dos vereadores:

Função legislativa
Consiste na elaboração de emendas à Lei Orgânica do município, leis
complementares, leis ordinárias, decretos

legislativos e resoluções sobre

quaisquer matérias de competência do município.

Função fiscalizadora
Consiste no controle financeiro do Poder Executivo do município, principalmente
quanto à execução do orçamento anual e quanto à apreciação das contas
(com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).
Os vereadores devem preocupar-se os feitos do Poder Executivo, em geral sob os
prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e da
ética político-administrativa. Se perceberem algo equivocado, devem propor a
tomada de medidas corretivas.

Função julgadora
De caráter político-administrativo, atinge apenas os agentes políticos do
município, ou seja, prefeito (a), vice-prefeito (a), secretários (as), diretores (as) de
autarquias ou fundações públicas e vereadores (as), quando tais agentes
cometerem infrações previstas em lei. A função julgadora não se aplica aos
servidores públicos municipais.
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Localização
A sede da Câmara Municipal de Guarapari está situada:
Avenida Getúlio Vargas, nº 299 - Centro, Guarapari/ES - CEP: 29.200-180

O acesso dos cidadãos às dependências da sede Câmara dar-se-á pela
Recepção, mediante identificação. É vedada a entrada de pessoas portando
arma de fogo, artefato explosivo, ou portando objetos perfurocortantes, como
facas ou canivetes de qualquer tipo. Também não será permitido acesso de
pessoas com trajes de praia (biquíni ou sunga) ou sem camisa. Por sua vez,
quanto à entrada com animais, somente será autorizado ingresso de cães-guia,
conforme a Lei Federal nº 11.126/2005.
A Câmara Municipal possui ainda imóvel alugado denominado Anexo da
Câmara para funcionamento dos Gabinetes dos Vereadores, Sala das
Comunidades, arquivo e almoxarifado que está situado:
Rua Benedito Cirilo Linhares, 149 – Itapebussu, Guarapari – CEP: 29.210-010
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Vereadores 19ª Legislatura – 2021/2024
DENIZART ZAZÁ (PODEMOS) - DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO
(27)3261-3414 - gabverdenizartzaza@cmg.es.gov.br
DITO XARÉU (PSDB) - MARCIAL SOUZA ALMEIDA
(27)3261-3414 - gabverditoxareu@cmg.es.gov.br
DR. FRANZ (PP) – FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA
(27)9994-9723 – gabverdrfranz@cmg.es.gov.br
DUDU CORRETOR (CIDADANIA) – CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO
(27)3261-3414 - gabverduducorretor@cmg.es.gov.br
FÁBIO VETERINÁRIO (PSB) – FÁBIO GERALDO MAIO
(27)3261-3612 - gabverfabioveterinario@cmg.es.gov.br
IZAC QUEIROZ (PP) – IZAC QUEIROZ DE JESUS
(27)3261-3414 - izacqueiroz@cmg.es.gov.br
KAMILLA ROCHA (PTB) - KAMILLA CARVALHO ROCHA
(27)3261-3414 - gabverkamillarocha@cmg.es.gov.br
LÉO DANTAS (PATRIOTA) – LEONARDO PESSANHA DANTAS
(27)3261-3414 - gabverleodantas@cmg.es.gov.br
MAX JUNIOR (AVANTE) – MAXWEEL JOÃO DOS SANTOS JUNIOR
(27)3261-3414 - gabvermaxjunior@cmg.es.gov.br
OLDAIR ROSSI (DEM) – OLDAIR ROSSI
(27)3362-2946 - gabveroldairrossi@cmg.es.gov.br
PROFESSOR LUCIANO (PDT) – LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO
(27)3261-3414 - gabverprofessorluciano@cmg.es.gov.br
RODRIGO BORGES (REPUBLICANOS) – RODRIGO LEMOS BORGES
(27)3261-8008 - gabverrodrigoborges@cmg.es.gov.br
ROSANA PINHEIRO (CIDADANIA) – ROSANA SILVA DE SOUZA PINHEIRO
(27)3261-3414 - gabverrosanapinheiroi@cmg.es.gov.br
SABRINA ASTORI (DC) - SABRINA BUBACH ASTORI
(27)3261-3414 - gabversabrinaastori@cmg.es.gov.br
WENDEL SANT’ANA LIMA (PTB) - WENDEL SANT’ANA LIMA
(27)3261-3414 - gabverwendellima@cmg.es.gov.br
ZÉ PRETO (PATRIOTA) - ADEMIR JOSÉ GOMES PEREIRA
(27)3261-3414 - gabverzepreto@cmg.es.gov.br

5

Mesa Diretora
É a comissão permanente responsável pelo gerenciamento administrativo e
político da Câmara de Vereadores de Guarapari. É composta por cinco
membros: presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro e
segundo secretários. Eles são eleitos entre todos os vereadores a cada dois anos.

GESTÃO 2021 – 2022

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

DUDU CORRETOR
Vice-Presidente

MARCELO ROSA
2º Vice-Presidente

KAMILLA ROCHA
1ª Secretária

SABRINA ASTORI
2ª Secretária
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Comissões
As Comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da
Câmara, destinados, em caráter permanente ou temporário. Na forma do
Regimento

Interno

da

Câmara

Municipal

de

Guarapari

as

Comissões

Permanentes são constituídas por 3 vereadores (Presidente, Relator e Membro).
Essas comissões analisam as proposições que tramitam pelo Legislativo. Também
promovem estudos, pesquisas e investigações sobre temas de interesse público. É
assegurada aos representantes de entidades da sociedade civil e a população
em geral o direito de participar das reuniões das comissões da Casa, podendo
questionar seus integrantes. Elas são as seguintes:
COMISSÃO DE REDAÇÃO E JUSTIÇA
Compete a Comissão de Redação e Justiça manifestar-se sobre todos os
assuntos entregues a sua apreciação, quanto ao aspecto constitucional, legal ou
jurídico, e quanto ao aspecto gramatical e lógico, quando solicitado seu parecer
por imposição regimental ou por deliberação ou plenário.
COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Está diretamente envolvida com os projetos de leis de ordem financeira. Os
vereadores que a integram discutem o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias, a lei orçamentária, subvenções sociais, créditos adicionais
suplementares, matérias de ordem tributárias municipal, entre outras do tipo.
COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS PÚBLICAS E FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
COMISSÃO DE TURISMO E ESPORTE
COMISSÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
COMISSÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER
COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
As Comissões de Serviços, Obras Públicas e Fiscalização; a de Educação e
Cultura; a do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca; a de Turismo e Esporte; a de
Política sobre Drogas; a de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher e a de
Saúde e Assistência Social competem opinar sobre todos os processos atinentes
as suas áreas, bem como, o acompanhamento e fiscalização dos projetos e
programas respectivos.
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Formas de Atendimento
Atitude no Atendimento Presencial

Cadeirante – Lactantes – Gestantes – Idoso - Autistas

 Depois da identificação através de documento oficial e original de identidade
na recepção da Câmara, do assunto a ser tratado e setor a ser contatado, o
cidadão usuário será encaminhado ao setor solicitado.
Atitude no Atendimento via telefone
 Toda chamada telefônica será atendida, no máximo, até o terceiro toque;
 Identificação da instituição, do setor e nome do atendente, com saudação
de bom dia ou boa tarde;
 O cidadão usuário receberá tratamento adequado e respeitoso;
 Depois da identificação do cidadão usuário, do assunto a ser tratado e setor a
ser contatado, a ligação será transferida imediatamente.

RECEPÇÃO – SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
Procedimento para acesso presencial
Procedimento para acesso telefônico
Quem pode acessar
Documentos necessários para acesso ao
serviço
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara
Efetuar ligação para o número (27) 3361-1715
Qualquer pessoa
Documento oficial e original de identidade com fotografia e
assinatura.
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

RECEPÇÃO – ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL
Procedimento para acesso presencial
Procedimento para acesso telefônico
Quem pode acessar
Documentos necessários para acesso ao
serviço
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo do Anexo da Câmara
Efetuar ligação para o número (27) 3261-3414
Qualquer pessoa
Documento oficial e original de identidade com fotografia e
assinatura.
Imediato
Andar térreo da Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu
Guarapari/ES - Das 12:00 as 18:00 horas
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SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Guarapari acontecem durante o
ano legislativo, que vai dos períodos de 15 de fevereiro a 10 de julho e de 1º de
agosto a 22 de dezembro no Plenário “Ewerson de Abreu Sodré” localizado na
sede da Câmara. São realizadas semanalmente às quintas-feiras e, em semanas
alternadas, às terças-feiras. Nas Sessões Ordinárias os vereadores discutem a
Ordem do Dia que é estabelecida em Pauta previamente publicada no site da
Câmara. As sessões podem ser acompanhadas pela TV Guarapari, no Canal 9.1
e no site oficial da Câmara, no link:
https://www.facebook.com/camaramunicipaldeguarapari

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara o cidadão
será identificado na recepção e conduzido ao Plenário
Qualquer pessoa
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Semanalmente as quintas-feiras e em semanas alternadas, as
terças-feiras, das 15:00 as 18:00 horas

PARTICIPAÇÃO ON-LINE
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Transmissão ao vivo Online, no sítio institucional:
https://www.facebook.com/camaramunicipaldeguarapari/
Qualquer pessoa
Imediato
Site da Câmara, semanalmente as quintas-feiras e em semanas
alternadas, as terças-feiras, das 15:00 as 18:00 horas

As Sessões Extraordinárias são aquelas realizadas em período legislativo ordinário,
porém em dias e horários distintos dos fixados para as sessões ordinárias. São
destinadas à discussão e deliberação sobre matérias urgentes e de interesse
público relevante e podem ser convocadas pelo Chefe do Poder Executivo, pelo
Presidente da Câmara ou pela maioria absoluta dos Membros da Câmara.

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara o cidadão
será identificado na recepção e conduzido ao Plenário
Qualquer pessoa
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Em dias e horários distintos, previamente divulgados no site
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As Sessões Solenes são realizadas para fins específicos, geralmente destinadas a
comemorações e homenagens. Podem ser convocadas pelo Presidente da
Câmara ou por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara o cidadão
será identificado na recepção e conduzido ao Plenário
Qualquer pessoa
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Em dias e horários distintos, previamente divulgados no site

RECESSOS
A Câmara de Vereadores de Guarapari tem dois recessos parlamentares
previstos em seu regimento. Entre 11 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 14 de
fevereiro do ano subsequente. Esses períodos estão previstos no artigo segundo
do Regimento Interno.
Durante esse tempo ficam suspensas apenas as sessões ordinárias e as reuniões
das

comissões

técnicas

permanentes.

As

demais

atividades

ocorrem

normalmente todos os servidores continuam suas atividades diárias.
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Ouvidoria
A Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarapari funciona como uma ponte entre
a população e o Legislativo Municipal. É um serviço disponibilizado ao cidadão
que visa escutar as suas reivindicações, denúncias, reclamações, sugestões e
também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população.
Através deste canal o usuário também pode acompanhar suas solicitações. O
objetivo da ouvidoria é atender uma sociedade participativa, cada vez mais
exigente e ansiosa por melhorias na qualidade de vida e na realização de seus
direitos como cidadão.

CONTATO TELEFÔNICO (e-OUV)
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Efetuar ligação para o número (27) 3361-1723
Qualquer Pessoa
Imediato (se a informação estiver disponível), caso contrário,
em até 30 dias prorrogável por mais 30 mediante justificativa.
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

CONTATO DE FORMA PRESENCIAL (e-OUV)
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara o cidadão
será identificado na recepção e conduzido a ouvidoria
Qualquer Pessoa
Imediato (se a informação estiver disponível), caso contrário,
em até 30 dias prorrogável por mais 30 mediante justificativa.
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

CONTATO VIA CORRESPONDÊNCIA (e-OUV)
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Correspondência
Qualquer Pessoa
Imediato (se a informação estiver disponível), caso contrário,
em até 30 dias prorrogável por mais 30 mediante justificativa.
Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES CEP: 29200-180
Das 08:00 as 18:00 horas

SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Localização/horário de atendimento

Acesse o site www.cmg.es.gov.br
Acessar o Link https://www.cmg.es.gov.br/e-sic
Qualquer pessoa física ou jurídica
Imediato (se a informação estiver disponível), caso contrário,
em até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias,
mediante justificativa.
Acesso disponível no site da CMG de forma permanente.
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Ouvidoria da Mulher
A Ouvidoria da Mulher funciona no Anexo da Câmara Municipal de Guarapari
recebendo manifestações de insatisfação da sociedade sobre a atuação de
órgãos e/ou de agentes públicos, no que diz respeito aos serviços prestados às
mulheres. Além disso, a Ouvidoria da Mulher recebe e encaminha denúncias aos
órgãos competentes, para que sejam tomadas as devidas providências e
apurações, oferecendo ainda amparo, orientação e acolhimento às mulheres
vítimas de violência doméstica.

OUVIDORIA DA MULHER – ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL
Procedimento para acesso presencial
Procedimento para acesso telefônico
Procedimento para acesso eletrônico
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo do Anexo da Câmara
Efetuar ligação para o número (27) 3261-1739
Acessar ouvidoriadamulher@cmg.es.gov.br
Serviço exclusivo para mulheres
Imediato
Andar térreo da Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu
Guarapari/ES - Das 12:00 as 18:00 horas
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Portal da Transparência
O Portal da Transparência é uma ferramenta disponível no site da Câmara
Municipal de Guarapari de livre acesso por qualquer pessoa. Por meio do Portal
da Transparência o Cidadão pode ter acesso a informações do Poder Legislativo
Municipal relacionadas à Gestão de suas Contas, Gestão de seu Pessoal, sua
Contabilidade, suas Aquisições e Contratações, entre outras.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Acesse o site www.cmg.es.gov.br > transparência > portal
da transparência
Qualquer pessoa.
Imediato
Serviço disponível no site da CMG de forma permanente.

Portal da Controladoria
O Portal da Controladoria foi criada para oferecer transparência a todos os atos
praticados pela Controladoria Geral da Câmara Municipal de Guarapari, que foi
instituída pela Lei Municipal nº 3.603/2013, e é o órgão responsável pelo
acompanhamento, orientação, controle e fiscalização dos atos de gestão
pública inerentes à atuação do Poder Legislativo Municipal.
A atuação da controladoria se dá, principalmente, através da realização de
auditorias públicas, emissão de recomendações e pareceres técnicos, atividade
de prevenção por meio de atos de fiscalização, combate à corrupção,
ouvidoria, além da elaboração de Instruções Normativas visando padronizar os
processos para otimização do controle.
O Portal tem entre as suas principais atribuições garantir a publicidade e a
transparência dos atos da Câmara, com links direcionados para informações de
gestão, acesso a informação, contas públicas, responsabilidades e assuntos
correlatos

próprios

de

controle,

tais

como:

auditorias,

fiscalizações,

recomendações, instruções normativas, relatórios e pareceres técnicos; que são
ferramentas imprescindíveis para que os recursos públicos sejam aplicados de
forma eficiente e adequada.

PORTAL DA CONTROLADORIA
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Acesse o Site: https://www.cmg.es.gov.br/controladoria
Qualquer pessoa.
Imediato
Serviço disponível no site da CMG de forma permanente.
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Sala das Comunidades
A Sala das Comunidades é um ambiente criado pela Câmara Municipal de
Guarapari que tem por objetivo disponibilizar aos Munícipes recursos tecnológicos
para a realização de estudos, pesquisas, desenvolvimento de trabalhos e
projetos, além de proporcioná-los a oportunidade de acompanhar de forma
online os trabalhos do Legislativo Municipal. Oferece, atualmente, uma estrutura
com 6 (seis) computadores com acesso à internet de forma gratuita. A oferta dos
serviços da Sala das Comunidade reforça o compromisso da Câmara Municipal
de Guarapari em estreitar seus laços com o cidadão, proporcionando uma
participação mais ativa da população nos trabalhos executados pelo legislativo,
mediante a utilização de ferramentas tecnológicas.

SALA DAS COMUNIDADES
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente após agendamento prévio o cidadão será
identificado na recepção e conduzido a Sala das Comunidades
Qualquer pessoa.
Imediato
Andar térreo da Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu
Guarapari/ES - CEP: 29.210-010 - Das 12:00 as 18:00 horas

Protocolo
O Protocolo Geral da Câmara Municipal de Guarapari é o setor responsável pelo
recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de
documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e
externos. Sendo assim, o cidadão que desejar realizar solicitações junto à
Câmara Municipal de Guarapari (solicitar certidões, fazer requerimentos, solicitar
informações), poderá o fazer de forma presencial protocolando a sua demanda
no Protocolo Geral.

PROTOCOLO - ATENDIMENTO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Documentos necessários para acesso ao
serviço
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente no andar térreo da Sede da Câmara o cidadão
será identificado na recepção e conduzido ao Protocolo
Qualquer Pessoa Física ou Jurídica e Órgãos de Fiscalização
Documento oficial e original de identidade com fotografia e
assinatura.
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas
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Gabinetes dos Vereadores
Os Gabinetes dos Vereadores ficam localizados no Anexo da Câmara Municipal
e estão abertos ao cidadão, que pode ser atendido pelos assessores e pelo
próprio vereador. Os atendimentos são realizados mediante agendamento
prévio.

GABINETES DOS VEREADORES - ATENDIMENTO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente após agendamento prévio o cidadão será
identificado na recepção e conduzido ao gabinete do vereador
Qualquer pessoa.
Imediato
Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu - Guarapari/ES
CEP: 29.210-010 - Das 12:00 as 18:00 horas

GABINETES DOS VEREADORES - ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Efetuar ligação para o número (27) 3261-3414 e solicitar a
transferência da ligação para o Vereador de sua preferência.
Qualquer pessoa
Imediato
Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu - Guarapari/ES
CEP: 29.210-010 - Das 12:00 as 18:00 horas

GABINETES DOS VEREADORES - ATENDIMENTO VIA CORRESPONDÊNCIA
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Escrever e postar uma correspondência para o Vereador de sua
preferência
Qualquer pessoa
Imediato
Av. Benedito Cirilo Linhares, 149, Itapebussu - Guarapari/ES
CEP: 29.210-010 - Das 12:00 as 18:00 horas
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Diretoria Geral
A Diretoria Geral da Câmara Municipal está aberta a todo cidadão, que pode
ser atendido por servidores do setor ou pelo próprio Diretor Geral mediante
agendamento prévio. Cabe a Diretoria Geral exercer o controle de atuação dos
departamentos e coordenação de suas atividades, exerce também o controle
superior da execução orçamentária, da gestão financeira e patrimonial e da
formulação da política de recursos humanos.

DIRETORIA GERAL - ATENDIMENTO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente após agendamento prévio o cidadão será
identificado na recepção e conduzido a sala da Diretoria Geral
Qualquer pessoa
Imediato
2º andar da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

DIRETORIA GERAL - ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Efetuar ligação para o número (27) 3361-1715
Qualquer pessoa
Imediato
2º andar da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

Presidência da Câmara Municipal
A Presidência da Câmara está aberta a todo cidadão, que pode ser atendido
por servidores do setor ou pelo próprio Presidente mediante agendamento
prévio. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações
externas, cabendo-lhe funções administrativas e diretivas de todas as atividades
internas.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - ATENDIMENTO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente após agendamento prévio o cidadão será
identificado na recepção e conduzido a sala da Presidência
Qualquer pessoa
Imediato
2º andar da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL - ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Efetuar ligação para o número (27) 3361-1715
Qualquer pessoa
Imediato
2º andar da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas
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Secretaria Legislativa
A Secretaria Legislativa realiza o apoio procedimental às atividades legislativas,
parlamentares da Câmara, presta também assessoramento à Presidência, em
conjunto com a chefia de Gabinete da Presidência na elaboração da Ordem
do Dia das Sessões Plenárias. Quanto ao atendimento externo, ele pode ser
presencial, telefônico ou eletronicamente através do site oficial da Câmara
Municipal, a assessoria auxilia o cidadão na busca de informações sobre a
situação de Leis, Decretos, Resoluções ou qualquer outro tipo de Proposição.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Presencialmente o cidadão será identificado na recepção e
conduzido a sala da Secretaria Legislativa
Qualquer pessoa
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Efetuar ligação para o número (27) 3361-1715
Qualquer pessoa
Imediato
Andar térreo da Av. Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES
Das 08:00 as 18:00 horas

ATENDIMENTO ELETRÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Acesse o site www.cmg.es.gov.br > produção legislativa >
processo legislativo
Qualquer pessoa.
Imediato
Serviço disponível no site da CMG de forma permanente.

Programa de Estágio
O Programa de Estágio de Complementação Educacional da Câmara Municipal
de Guarapari é ofertado aos estudantes do ensino médio e superior, nos termos
da Resolução nº 215/2019. Tem como objetivo contribuir com a formação
acadêmica, com o crescimento profissional do estudante, além de colaborar
com a integração entre as instituições de ensino e a Câmara Municipal de
Guarapari.

PROGRAMA DE ESTÁGIO – ATENDIMENTO ELETRÔNICO
Procedimento para acesso
Quem pode acessar
Prazo máximo para prestação do serviço
Local/horário de atendimento

Acesse o site
https://www.cmg.es.gov.br/formulario/estagio
Estudantes do ensino médio ou superior
Imediato
Serviço disponível no site da CMG de forma permanente.
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Outros Serviços
Redes Sociais
A Câmara Municipal de Guarapari tem suas redes sociais administradas pelo
departamento de comunicação. Seu objetivo principal é ampliar o processo de
transparência e proporcionar informação oficial e confiável a toda população,
incentivando assim o cidadão a participar de forma efetiva do processo
legislativo do município. O Facebook, Instagram e Twitter são importantes
ferramentas de difusão de informação.

Aplicativo Mobile

O aplicativo “CÂMARA NA PALMA DA MÃO”, disponíveis
nas plataformas Android e IOS proporciona ao cidadão,
em tempo real, acesso a todas as informações contidas
no Portal da Transparência, bem como toda a Atividade
Parlamentar e o andamento dos Processos Legislativos.
Outra facilidade para o usuário dos serviços públicos é a
possibilidade de efetuar denúncias de descumprimentos,
irregularidades ou infrações de leis num link direto com os
órgãos competentes.
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Composição da CMG
Presidência da Câmara: Wendel Sant'Ana Lima
Diretoria Geral: Drª Daniele Marciana Pereira
Controladoria Geral: Drª Patrícia de Arruda Pereira
Procuradoria: Dr. Renan Nossa Gobbi
Subprocuradoria: Dr. Gustavo Miranda Honsi
Diretoria Contábil: Adriana Trindade Ferreira
Diretoria dos Gabinetes: Luanara Loyola Lamas
Auditor Público: Dr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
Subdiretoria dos Gabinetes: Lincoln Bruno Cavalcante Silva
Chefia de Gabinete da Presidência: Simone Tavares Lopes
Diretoria Administrativa e Gestão de Pessoas: Renan Nunes de Barros
Secretaria Legislativa: Dr. Vinícius Ribeiro Cortázio
Divisão de Contabilidade: Guilherme Fernandes Coelho
Divisão de Gestão de Pessoas e Arquivo Geral: Layza Nunes de Barros Vieira
Divisão de Taquigrafia e Anais: Rita de Cássia Melo
Divisão de Comunicação e Publicidade Institucional: José Cláudio C. Figueiredo
Divisão de Finanças: Márcia Fernanda Marconsini Soares
Divisão de Tecnologia da Informação: Danilo Stehling Ferreira Silva
Divisão de Contratos e Convênios: Thiago dos Santos Rocha Araujo
Divisão de Compras, Patrimônio e Almoxarifado: Tainah Freire Mozer
Coordenação da Ouvidoria da Mulher: Tamires de Souza Moreira
Coordenação de Controle, Transparência e Ouvidoria: Kettlen Oliveira Alvarenga
Divisão de Serviços Gerais: Yam Sezini Machado
Coordenação Especial de Relações Institucionais: Guilherme Ribeiro de Oliveira
Coordenador Especial de Comunicação e Publicidade Institucional: Ana Carolina
Bacovis Lobo Leite
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Produção e Elaboração da Carta de Serviços
Diretoria Geral
DANIELE MARCIANA PEREIRA
Diretora Geral da Câmara Municipal de Guarapari

Controladoria Legislativa
PATRÍCIA DE ARRUDA PEREIRA
Controladora Geral

PAULO VINÍCIUS MOREIRA RAPOSO DE AGUIAR
Auditor Público Interno

WAGNER RUDECK STHEL COCK
Oficial Administrativo

KETLEN OLIVEIRA ALVARENGA
Coordenação de Controle, Transparência e Ouvidoria

TAMIRES DE SOUZA MOREIRA
Coordenação da Ouvidoria da Mulher

WAG
NER
RUDE
CK
STHE
L
COCK
:0316
4315
759
Guarapari
Estado do Espírito Santo
Maio/2021
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