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APRESENTAÇÃO:  

 

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.  

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos à sociedade Ibiraçuense, a Câmara Municipal de Ibiraçu 

apresenta a sua Carta de Serviços ao Cidadão, acreditando que o controle 

social é o maior instrumento de mudanças no serviço público.  
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COMPROMISSOS COM O CIDADÃO 

 

I- Disponibilizar todos os meios de acesso de maneira simples e fácil para 

obter dados e informações dos serviços prestados pela Câmara Municipal de 

Ibiraçu. 

II- Assegurar rapidez no atendimento e na resposta das necessidades do 

cidadão. 

III- Atender com cortesia, profissionalismo e respeito. 

IV- Garantir a excelência na qualidade dos serviços prestados. 

 

PLENÁRIO JORGE PIGNATON  

 

O Plenário Jorge Pignaton, localizado na Avenida Cond’Eu, nº 486, no 

centro de Ibiraçu/ES, é o espaço destinado à realização das Sessões 

Ordinárias que acontecem na primeira, segunda e terceira terças feiras de 

cada mês, às 19 horas. Também é destinado à realização das Sessões 

Extraordinárias e reuniões dos parlamentares. 

 

Localização: Av. Conde D’Eu, nº 486  

Bairro: Centro – Ibiraçu/ES. CEP: 29.670.000  

Telefones: (27) 3257-1417 / (27) 3257-2453  

E-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br  

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00. 

Sessões ordinárias: 1ª, 2ª e 3ª terças-feiras de cada mês, as 19hs.  

 

HISTÓRIA  

 

Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ibiraçu foram criados 

pelo Decreto n.º 23 de 11 de setembro de 1891, às 12 horas do dia. Naquela 

época o vereador chamava-se INTENDENTE e o prefeito PRESIDENTE da 

INTENDÊNCIA e mais tarde o Prefeito chamava-se PRESIDENTE DO 

GOVERNO MUNICIPAL e o vereador GOVERNADOR. Por ocasião da 

instalação da Vila de Guaraná foram empossados os primeiros Intendentes 

ou vereadores do Nosso Município: 

EDUARDO GABRIELLI -  Presidente da Intendência 

Antônio das Neves Marins – Intendente 

Amarildo Pietro – intendente (posse em 30.11.1897). 

Estes Vereadores atuaram como Prefeito ou como Presidente da Intendência, 

Eduardo Gabrielli até 23 de fevereiro de 1892, quando foram empossados 

novos Vereadores ou Intendentes. 

CESARE GUIDETTI – Presidente da Intendência 

Bonesi Antônio – Intendente 
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Epifânio Gasparini – Intendente 

Negri Oreste – Intendente 

Cesare Guidetti, o presidente faleceu em 08/04/1896 e Negri Oreste assumiu 

o cargo de Presidente da Intendência, enquanto durou a enfermidade de 

Cesare Guidetti, ou seja, de 01-04-1896 a 09-04-1896. 

Bonesi Antônio substituiu Cesare Guidetti em 25/06/1892 até 28/11/1892 

e com sua morte, completou o mandato de 09-04-1896 até 23/05/1896. 

A Câmara Municipal funcionava no prédio da Prefeitura Municipal antes 

de ter local próprio. 

No dia 05 de novembro de 1989, foi realizada uma sessão solene para 

instalação da Câmara Municipal Organizante, para solenemente instalar 

oficialmente a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo do Município de 

Ibiraçu. 

A Reforma da Sede da Câmara Municipal foi inaugurada em 12 de setembro 

de 1998. Nesta ocasião, o Presidente da Câmara de Vereadores era o Sr.º 

Albérico Antônio Depizzol. 

Em 14 de novembro de 2002, foi inaugurada a implantação do arquivo e 

almoxarifado da Câmara Municipal. Nesta oportunidade, a Presidente da 

Câmara de Vereadores era a Drª. Milte Helena Barbarioli. 

 

 

O QUE É A CÂMARA DE VEREADORES?  

 

A Câmara de Vereadores é o órgão Legislativo do Município a qual são 

atribuídas funções legislativas, de fiscalização financeira, de controle 

externo de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda, as 

atribuições que lhe são próprios, atinente à gestão dos assuntos de sua 

economia interna. As funções legislativas da Câmara Municipal consistem 

na elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, Leis Complementares, 

Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções, referentes a assuntos 

de competência do Município, bem assim em sua revogação ou modificação. 

As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da 

administração local, principalmente quanto à sua execução orçamentária e 

ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas 

àquelas da própria Câmara. As funções de controle externo da Câmara 

implicam a vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os prismas 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade da ética político-

administrativa, com a tomada das medidas saneadoras que se fizerem 

necessárias. As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é 

necessário julgar o Prefeito e os Vereadores, quando tais agentes políticos 

cometerem infrações político-administrativas previstas em lei.  
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SESSÃO ORDINÁRIA  

 

As sessões plenárias ordinárias são em número de (três) ao mês, realizadas 

na primeira, segunda e terceira terças feiras de cada mês. Ocorrem durante 

o ano legislativo – de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, as 19h, com 

duração máxima de quatro horas. Sendo feriado em um dos dias 

previstos para sessão plenária ordinária, a mesma fica transferida para o 

primeiro dia útil seguinte. As sessões da Câmara são públicas, assegurando-

se sempre a plena publicidade das matérias a serem tratadas, publicando-se 

a pauta e o resumo dos trabalhos através do site da Câmara Municipal. 

As sessões ordinárias compõem-se de três partes, a saber: Tribuna Livre, 

Expediente e Ordem do Dia. 

 

FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES (art. 111 a 125) 

 

As sessões compõem-se de três partes seguindo um roteiro pré-definido no 

Regimento Interno. Na primeira parte, o Presidente faz abertura da sessão 

e solicita ao Secretário a chamada dos vereadores presentes.  Na sequência, 

passa a palavra aos cidadãos inscritos na Tribuna Livre, para dela fazerem 

uso pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos, para apresentação de temas 

que versem sobre matéria de interesse público. Na segunda parte da Sessão, 

o Secretário faz a leitura da ata da sessão anterior e após aprovada, faz a 

leitura do Grande Expediente. Após, o Presidente abre a fase dos 

pronunciamentos iniciais onde cada Vereador inscrito na Tribuna Livre da 

Casa, tem o prazo de 10 (dez) minutos para seu pronunciamento. Na 

terceira parte, é aberta a Ordem do Dia da Sessão, onde o secretário faz a 

leitura das proposições (Projetos de Lei e demais proposições constantes no 

art. 132 do Regimento Interno) e após discussão das mesmas, os vereadores 

as aprovam ou as rejeitam. Apreciada as proposições, o presidente anuncia 

o momento das Explicações Pessoais, tendo cada Vereador o prazo de 05 

(cinco) minutos para suas considerações finais. Após a manifestação de 

todos o Presidente encerra a reunião.  

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (art. 126 a 128) 

 

A Câmara poderá reunir-se extraordinariamente, desde que convocada pelo 

Prefeito, pelo Presidente ou pela maioria dos membros da Câmara, em caso 

de urgência ou de interesse público relevante. A convocação será levada ao 

conhecimento dos Vereadores pelo Presidente da Câmara, através de 

comunicação pessoal ou ainda de edital fixado no recinto da Câmara. 
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SESSÃO SOLENE (art. 129) 

 

As sessões solenes são convocadas pelo Presidente ou por deliberação do 

Plenário, para fim específico que lhes for determinado, inclusive para 

solenidades cívicas e oficiais. As sessões poderão ser realizadas fora do 

recinto da Câmara, e serão dispensadas as fases que constituem a sessão 

ordinária.  

Anualmente, os vereadores, homenageiam cidadãos, em sessão solene, com 

a concessão de títulos e outras honrarias para pessoas que contribuem, ou 

que contribuíram de alguma forma para o município.  

 

COMISSÕES PERMANENTES (art. 40) 

 

A Câmara Municipal conta com 4 (quatro) comissões permanentes, cada 

uma composta por 3 (três) vereadores. Essas comissões analisam as 

proposições que tramitam pelo Legislativo, manifestando sobre eles a sua 

opinião e elaborar, por iniciativa própria ou indicação do Plenário, projetos 

de resolução ou de decreto legislativo, atinentes à sua especialidade. 

 

Elas são as seguintes:  

- Comissão de Obras e Serviços Públicos  

- Comissão de Justiça e Redação  

- Comissão de Finanças e Orçamento  

- Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

 

VEREADORES (32ª legislatura - 2017/2020) 

 

Elias Jorge Mattiuzzi- PMN 

Telefone: (27) 3257-1417  

E-mail: eliasjorge@camaraibiracu.es.gov.br  

  

Cleber Rodrigues - PP  

Telefone: (27) 9 9735-1015  

E-mail: cleberrodrigues@camaraibiracu.es.gov.br 

 

José Hervan Pignaton - PMDB  

Telefone: (27) 9 9762-7112    

E-mail: zepignaton@camaraibiracu.es.gov.br      

  

José Geraldo Rossi - PP  

Telefone: (27) 9 9789-2503  

E-mail: josegeraldo@camaraibiracu.es.gov.br  

mailto:cleberrodrigues@camaraibiracu.es.gov.br
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Maxsuel de Oliveira Sena - PMN   

Telefone: (27) 9 9918-9037  

E-mail: maxsueloliveira@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Otavio Luiz Gusso Maioli - PT  

Telefone: (27) 9 98109-8703  

E-mail: otaviomaioli@camaraibiracu.es.gov.br 

  

Paulo Rodrigues Quaresma - PTC 

Telefone: (27) 9 9963-5609  

E-mail: paulorodrigues@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Vanderlei Alves da Silva - PSC  

Telefone: (27) 9 9905-2836  

E-mail: vanderleialves@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Weverton Ferreira Tonon - PMN 

Telefone: (27) 9 9609-8603 

E-mail: wevertontonon@camaraibiracu.es.gov.br  

 

 

OUVIDORIA  

 

É o canal de comunicação direta entre a população e o Poder Legislativo. Ela 

recebe, examina e encaminha, quando necessário, denúncias, reclamações, 

sugestões e elogios referentes à atuação parlamentar e às áreas de 

abrangência da administração municipal, consolidando a democracia e 

fortalecendo a participação popular. Para isso ocorrer, organiza e interpreta 

as demandas recebidas e acompanha e responde ao cidadão. Os dados 

coletados pela Ouvidoria são transformados em indicadores quantitativos e 

qualitativos do nível de satisfação dos cidadãos que utilizam os serviços 

públicos municipais.  

 

FORMAS DE ATENDIMENTO:   

 

Presencial: Localização: Av. Conde D’Eu, nº 486  

Bairro: Centro – Ibiraçu/ES. CEP: 29.670.000  

Telefones: (27) 3257-1417 / (27) 3257-2453  

E-mail: protocolo@camaraibiracu.es.gov.br 

No site da Câmara: www.camaraibiracu.es.gov.br/esic  

mailto:maxsueloliveira@camaraibiracu.es.gov.br
mailto:paulorodrigues@camaraibiracu.es.gov.br
mailto:vanderleialves@camaraibiracu.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
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Tempo de espera: As respostas para informações, reclamações e sugestões 

serão apresentadas em até 15 (quinze) dias úteis.  

 

SECRETARIA E PROTOCOLO  

 

O setor presta informações ao público em geral, fornecendo acesso a 

proposições e normas jurídicas. Também auxilia na pesquisa dessas 

matérias no site da Câmara. Realiza o protocolo geral de documentos, com 

encaminhamento ao setor competente.  

 

SITE  

 

O site www.camaraibiracu.es.gov.br contém a cobertura completa das 

atividades do legislativo Ibiraçuense: sessões plenárias, eventos, reuniões e 

demais ações e atividades inerentes à instituição e ao mandato dos 

vereadores.  

O cidadão pode ter acesso aos Projetos de Leis, decretos legislativos, leis, 

atas, ordem do dia e diversos outros assuntos inerentes ao trabalho do Poder 

Legislativo.  

 

REDES SOCIAIS  

 

A Câmara Municipal aderiu às novas tecnologias de comunicação porque 

acredita que elas ampliam o processo de transparência.  

O facebook e o Instagram são importantes ferramentas de difusão de 

informações.  

Facebook: www.facebook.com/camaraibiracu 

Instagram: ww.instagram.com/camaramunicipaldeibiracu 

 

OUTROS CONTATOS: 

 

Diretoria Geral 

E-mail de contato: diretor@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Controladoria 

E-mail de contato: controladoria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Contabilidade 

E-mail de contato: financas@camaraibiracu.es.gov.br 

 

 

http://www.camaraibiracu.es.gov.br/
http://www.camarabossoroca.rs.gov.br/
http://www.facebook.com/camaraibiracu
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
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Procuradoria 

E-mail de contato: juridico@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Protocolo 

E-mail de contato: protocolo@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Compras 

E-mail de contato: licitacao.cmi@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Secretaria 

E-mail de contato: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

Telefones: (27) 3257-1417 / (27) 3257-2453 

mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br
mailto:diretoria@camaraitapemirim.es.gov.br

