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OUVIDORIA  DA CÂMARA REGISTRA 31 CHAMADOS 

O
 Jornal da Câmara tem como proposta principal levar no�cias de interesse público ao cidadão. 

Lançado em dezembro de 2017, o jornal ins�tucional contém informações referentes às principais 

ações do Legisla�vo Municipal. O informa�vo é distribuído em vários bairros da cidade e enviado 

via mala-direta para ins�tuições municipais e estaduais. O jornal também possui versão PDF, disponível para 

download no site da Câmara: www.cmnv.es.gov.br. Com periodicidade semestral, o jornal chega agora em 

sua segunda edição, com mais novidades e ações do Legisla�vo Municipal de Nova Venécia. O úl�mo jornal 

ins�tucional do Legisla�vo foi lançado em 2004.  Por isso, a importância desse resgate como forma de tornar 

a divulgação das informações cada vez mais estratégica e próxima do cidadão. O jornal é uma prestação de 

contas da Câmara Municipal a toda a sociedade veneciana. É mais uma forma que a Mesa Diretora encontrou 

de tornar as informações cada vez mais próximas e acessíveis à população, em uma polí�ca de total 

transparência das ações do Legisla�vo Municipal. Além do Jornal da Câmara, a Mesa Diretora implantou 

desde o início de 2017 várias ações que priorizam uma comunicação direta e eficiente. As sessões são 

transmi�das ao vivo pela Rádio No�cia de Boa Esperança, e disponibilizadas no site www.cmnv.es.gov.br e no 

Youtube. A Câmara também passou a transmi�r ao vivo pelo Facebook as reuniões da Comissões 

Permanentes do Legisla�vo. Também está em processo de tramitação no Ministério das Comunicações a 

criação de uma Rádio Câmara. Pelo projeto, a Câmara fará as retransmissões da Rádio Câmara dos Deputados, e terá cinco horas diárias em sua grade 

para a veiculação de programação local do Legisla�vo veneciano, com as transmissões das sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, 

reunião das Comissões, entrevistas, enfim, tudo o que for de interesse público para a sociedade.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
www.cmnv.es.gov.br

Em quase um ano e seis meses de funcionamento, a Ouvidoria da 

Câmara Municipal de Nova Venécia contabilizou 31 chamados, 

sendo 22 de cidadãos que se identificaram e nove de demandas 

anônimas. Os dados são de janeiro de 2017 até 19 de junho deste ano.A 

maior parte dos contatos foi realizada por formulário eletrônico. Dos 

chamados, apenas três foram enviados por e-mail. Das demandas 

recebidas, 17 foram relacionadas a pedido de informação, duas para 

solicitação de providências, três reclamações, cinco denúncias, três 

chamados de sugestão e uma demanda de crítica. Dos 31 chamados, 19 

foram atendidos, dois indeferidos e dez encaminhados para o setor 

competente.Implementada oficialmente em 27 de julho de 2017, pela 

Resolução 410, a Ouvidoria do Legislativo Municipal é o canal destinado à 

população para que os cidadãos possam opinar, dar sugestões, fazer 

denúncias ou reclamações referentes aos Poderes Executivo e Legislativo 

do município. O cidadão veneciano pode entrar em contato com a ouvidoria 

pelo site do Legislativo: cmnv.es.gov.br.

ais de 70 vereadores de 25 municípios capixabas prestigiaram o workshop 

Mde abertura dos trabalhos da Associação das Câmaras Municipais do 

Espírito Santo (Ascames), que aconteceu em fevereiro,  no plenário da 

Câmara Municipal de Nova Venécia. A solenidade teve transmissão ao vivo pelo 

facebook da Câmara e canal 31 da TV Notícia. O evento reuniu vereadores das cidades 

de Boa Esperança, Sooretama, Águia Branca, Jaguaré, Alto Rio Novo, Mucurici, Vila 

Valério, Ponto Belo, Pinheiros, Nova Venécia, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Baixo 

Guandu, Conceição da Barra, Montanha, Aracruz, Vitória, Colatina, Laranja da Terra, 

Pedro Canário, São Gabriel da Palha, Marilândia, Vila Pavão e Conceição da Barra. O 

fortalecimento do Legislativo municipal com a criação da Ascames e a importância 

da abertura dos trabalhos em Nova Venécia foram os assuntos mais comentados 

pelos parlamentares durante a realização do evento.  Criada em setembro de 2017, a 

Ascames tem como objetivo principal fortalecer e valorizar a atuação dos vereadores 

partilhando pautas em comum e dividindo experiências entre os legisladores de todo 

o território capixaba. Atualmente, o Estado possui 856 vereadores.

WORKSHOP DA ASCAMES 
REÚNE VEREADORES DE 

VÁRIAS REGIÕES DO 
ESTADO NA CÂMARA 
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 Câmara Municipal de Nova Venécia subiu  no 

Aranking da transparência do  Tribunal de Contas 

do Estado (TCE-ES). Entre os 78 municípios 

capixabas, o Legislativo veneciano está na 13ª posição em 

2017, enquanto que em 2015, estava na 14ª colocação. Em 

termos percentuais, a nota do Legislativo também 

melhorou. A classificação em 2017 é de um aumento de 

77,5% na transparência das informações. Em 2015, a nota 

era 54,5%. O resultado é conseqüência de um trabalho 

transparente e com informações acessíveis de todas as 

contas do poder legislativo a um clique do cidadão. 

Atualmente, o Portal da Transparência da Câmara possui 

uma interface simples e objetiva, o que auxilia a sociedade 

na busca pelas informações.

Auditoria do Tribunal de Contas - A Auditoria de 

Transparência Ativa realizada pelo TCE-ES avaliou os 

portais institucionais e de transparência de todas as 

prefeituras e câmaras do Espírito Santo. Nas câmaras 

foram analisados 217 itens, como a produção legislativa e a 

atividade parlamentar. A Auditoria de Conformidade 

realizada nas prefeituras e câmaras municipais, entre 

01/08/2017 e 29/11/2017, teve o objetivo de monitorar as 

determinações e recomendações expedidas após a 

fiscalização de 2015 sobre o mesmo tema, fomentar a 

ampliação da transparência junto aos jurisdicionados e 

avaliar se a Lei de Acesso à Informação está sendo 

observada pelos jurisdicionados, ou seja, se o direito 

fundamental de acesso à informação está sendo 

assegurado de fato. Para a classificação no ranking foram 

avaliados os seguintes quesitos: A instituição disponibiliza 

na Internet as informações exigidas por lei? As informações 

estão disponíveis na forma que a lei exige? A soma da 

pontuação atribuída a cada item totaliza 1.000 pontos, 

tanto na avaliação das prefeituras quanto das câmaras. A 

partir dos resultados obtidos e das pontuações alcançadas 

foi criado o ranking com as 78 prefeituras e outro com as 78 

câmaras, possibilitando a comparação entre o grau de 

transparência de um jurisdicionado e os demais do mesmo 

tipo.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
www.cmnv.es.gov.br

FOCO NA TRANSPARÊNCIA: 
CÂMARA SOBE NO RANKING DO 

TRIBUNAL DE CONTAS
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Praça da Câmara 
está de cara nova!

‘‘
O projeto de revitalização da Praça 

da Câmara contemplou diversas 
mudanças que deixaram a praça 

ainda mais bonita e com um 
paisagismo moderno. As mudanças 

começaram em 2017, com a 
instalação de um novo poste de 
iluminação em LED, deixando a 

praça ainda mais bonita e segura à 
noite. A praça também ganhou oito 

novas lixeiras de granito. A 
revitalização também incluiu o 

projeto de Calçada Cidadã. A 
Câmara foi o primeiro órgão público 

a construir a calçada de acordo 
com as normas que respeitam a 

acessibilidade. O plantio de mudas 
nativas da Mata Atlântica também 

faz parte do novo paisagismo da 
Câmara. No total, a praça hoje 

conta com 14 mudas de espécies 
nativas como a sibipiruna, ipê-

amarelo e pau-brasil. A 
revitalização da praça é uma forma 

de deixar a Casa do Povo ainda 
mais próxima das pessoas, 

integrando Legislativo e sociedade.

‘‘



CALÇADA CIDADÃ: 
LEGISLATIVO É O PRIMEIRO 

ÓRGÃO PÚBLICO A IMPLANTAR 
PROJETO NA CIDADE

A padronização facilita o acesso de idosos, 
gestantes e deficientes, garantindo maior 

mobilidade com segurança, conforme determinam 
as legislações federal e municipal. A Calçada Cidadã 

possui piso tátil alerta e piso tátil direcional de cor 
vermelha para facilitar a passagem dos pedestres, 
principalmente os que possuem deficiência visual. 

Na parte ornamental foi colocado piso de granito. A 
calçada cidadã possui a faixa de percurso seguro, 

ou seja, plana, sem degraus, sem obstáculos e não 
escorregadia. A acessibilidade é um direito 

fundamental de todos os cidadãos. A padronização 
da calçada vai proporcionar mais conforto e 

segurança para a população e reforça a integração 
entre o Legislativo e a sociedade. Para deixar a 

praça da Câmara ainda mais bonita, foi instalado 
um pergolado. A ornamentação faz parte do projeto 

de revitalização da praça do Legislativo, que já 
conta também com paisagismo e nova iluminação.
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Antes

Depois

LEI ORGÂNICA PASSA POR NOVAS ALTERAÇÕES
 Lei Orgânica Municipal passou por novas reformulações. A emenda nº 35, de 04 de maio de 2018, envolve temas como a 

Aprocuradoria-geral do município e do Legislativo, a instituição da Ouvidoria-Geral e a criação da Guarda Civil Municipal, de 
competência do Poder Executivo.De acordo com as novas normas, para ingressar nos quadros efetivos das procuradorias 

gerais do Poder Executivo ou Legislativo, o candidato deverá comprovar no momento da posse o período de três anos de efetiva 
prática jurídica.O artigo 84 da Lei Orgânica institui a criação de uma ouvidoria para o Poder Executivo e outra para o Poder 
Legislativo. Atualmente, a Câmara Municipal conta com uma ouvidoria responsável por receber denúncias, críticas, elogios e 
sugestões dos cidadãos venecianos.A Lei Orgânica também passa a incluir um dispositivo referente à criação de uma guarda civil 
municipal, sendo de competência do Poder Executivo, constituir a guarda, como força auxiliar destinada à proteção dos bens, 
serviços e instalações municipais, organização e fiscalização do trânsito local, subordinada diretamente ao prefeito municipal. A 
função da guarda incluiu ainda à preservação da vida e o patrulhamento preventivo.A Lei Orgânica também passou por 
reformulações no ano passado. A emenda nº 34, de 19 de setembro de 2017, trouxe modificações para correção de 
inconstitucionalidades, erros gramaticais, ortográficos e revogação de alguns dispositivos que agora passam a compor o 
Regimento Interno da Câmara de Nova Venécia.Uma das alterações mais relevantes refere-se ao prazo e apresentação das 
matérias orçamentárias do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). A 
formulação dos planos orçamentários deverá seguir a ordem estabelecida pela Constituição Federal: PPA, LDO e LOA.A Lei 
Orgânica pode ser compreendida como a “Constituição do município”, pois prevê as regras básicas relacionadas à estrutura do 
poder político local do Executivo e Legislativo, com base nos princípios da Administração Pública; regras sobre o processo 
legislativo; serviços públicos e regime jurídico de servidores públicos. Nos termos do artigo 29 da Constituição, a Lei Orgânica do 
município é aprovada por 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal, em dois turnos de votação, com intervalo de 10 dias entre 
eles.Para o cidadão comum, o assunto Lei Orgânica parece algo abstrato e com pouca visibilidade no seu dia a dia, mas basta 
lembrar que é esse texto que rege as leis básicas do município, interferindo na forma de funcionamento, por exemplo, do 
orçamento municipal, que por sua vez, define as prioridades do município por meio de audiências públicas, como calçamento de 
ruas, recursos para a saúde, educação, estímulo à geração de emprego, cultura, entre outras necessidades que atingem 
diretamente a vida das pessoas. As emendas são importantes porque modernizam a Lei Orgânica, permitindo que o papel esteja 
mais próximo à realidade dos cidadãos.
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SESSÕES DO LEGISLATIVO TRANSMITIDAS VIA RÁDIO
s sessões da Câmara de Nova Venécia são transmitidas via rádio pela emissora Notícia FM, de Boa 

AEsperança. Pela freqüência 95,5 FM, o ouvinte pode acompanhar o andamento da sessão pela 
transmissão ao vivo. A veiculação via rádio é mais uma das ações de transparência do Legislativo e 

tem como objetivo ampliar a divulgação das sessões para a população, principalmente aos moradores do 
interior que ainda não têm acesso a outros meios de comunicação, como a internet ou a TV a cabo. A 
proposta inicial era fazer a transmissão via parceria com a Rádio Câmara, pertencente à Câmara dos 
Deputados. O pedido de concessão já foi concluído e aguarda retorno do Ministério das Comunicações para 
implementação. Enquanto o Legislativo veneciano aguarda retorno sobre a concessão da Rádio Câmara, o 
cidadão já pode acompanhar a transmissão das sessões pela rádio Notícia FM.
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E
m um ano e meio, a Câmara reduziu de forma significativa os custos com cópias, 

combustíveis e locação de veículos. Os dados são um comparativo de janeiro de 

2017 a julho de 2018 e janeiro de 2015 a julho de 2016. O número mais expressivo 

na redução de gastos é o de cópias. O custo com cópias entre janeiro de 2017 a julho de 

2018 foi de R$ 4.124,90. O mesmo período, entre 2015 e 2016, foi de R$ 9.842,56.   A 

economia em um ano e meio é de 58,09%. O segundo colocado na economia são os 

gastos com combustíveis. Entre janeiro de 2017 a julho de 2018 o valor foi de R$ 

8.119,41, entre janeiro de 2015 a julho de 2016, o gasto foi de R$ 14.155,41. Uma redução 

nos custos de 42,64%. A locação de veículos também teve queda significativa nos 

gastos. Entre janeiro de 2017 a julho de 2018 o valor com locação foi de R$ 10.670, entre 

janeiro de 2015 a julho de 2016, foram gastos R$ 15.200,82. Uma economia de 29,80% 

em um ano e meio. A redução nos gastos é resultado de uma série de ações tomadas no 

início de 2017 para reduzir custos.  Para diminuir o número de cópias, atualmente a 

comunicação com os parlamentares é feita por e-mail. Pautas das sessões plenárias e 

documentos em geral, são enviados por e-mail aos vereadores. A locação de veículos é 

feita apenas para agendas fora da cidade, preferencialmente para compromissos na 

Grande Vitória. Os vereadores também não recebem nenhum auxílio com combustíveis 

para viagens dentro do município. A presidência também cortou o celular corporativo. 

As ligações são realizadas somente por telefone fixo na Câmara ou através dos celulares 

dos próprios parlamentares. As iniciativas foram tomadas assim que a atual Mesa 

Diretora tomou posse em janeiro de 2017.

 Praça da Câmara ganhou um reforço na segurança com a 

Ainstalação de uma câmera de vigilância 24 horas. O objetivo é 
aumentar a segurança das pessoas e proteger o patrimônio 

público do Legislativo Municipal.Com alcance de até 500 metros e 
captação de imagens em 360 graus, o equipamento registra imagens 
em todas as direções e sentidos ao mesmo tempo, conseguindo 
capturar imagens de maneira semelhante ao ponto de vista do olho 
humano. A câmera instalada na Praça do Legislativo permite imagens 
da delegacia e do comércio de parte da Avenida Vitória. O ponto é 
estratégico, pois o Legislativo está próximo a uma das saídas para a 
rodovia ES-381, que liga São Mateus a Nova Venécia.

PRAÇA DO LEGISLATIVO
COM CÂMERA DE 

VIGILÂNCIA 24 HORAS

Câmera tem alcance de até 500 metros e captação em 360 graus.

CÂMARA REDUZ GASTOS COM PAPÉIS, COMBUSTÍVEIS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Cópias 

Combustíveis

Locação de Veículos 

R$ 9.842,56

R$ 4.124,90

Jan/17 - Jul/18Jan/15 - Jul/16

Redução de

58,09%

Redução de

42,64%

Redução de

29,80%

Jan/17 - Jul/18Jan/15 - Jul/16

Jan/17 - Jul/18Jan/15 - Jul/16

R$ 8.119,41

R$ 14.155,41

R$ 10.670

R$ 15.200,82
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 Câmara Municipal devolveu ao Poder Executivo em 2017 o valor total de R$ 954 mil, o segundo maior repasse da 

Ahistória. A devolução dos recursos remete ao respeito com os recursos públicos, provenientes de todos os 

cidadãos e que devem ser utilizados com racionalidade por meio de uma administração financeira correta. A 

economia é resultado de uma gestão eficiente no uso dos recursos públicos, com ações modernas e transparentes, 

fazendo muito e gastando menos, uma das prioridades da atual Mesa Diretora. A redução de gastos foi possível graças 

a algumas medidas tomadas: economia de papéis, fim da locação de veículos, extinção do celular corporativo e a 

redução dos gastos com transmissão de TV com a utilização das novas tecnologias de comunicação. A devolução só 

foi maior no ano de 2014, quando o Legislativo Municipal repassou ao Poder Executivo o valor de R$ 1,2 milhão.

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS É A SEGUNDA MAIOR 
DA HISTÓRIA DA CÂMARA 

Valor de R$ 954 mil 
foi devolvido à prefeitura

 no final de 2017.

BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO POSSUI MAIS DE MIL LIVROS 
DISPONÍVEIS PARA ATENDER CIDADÃO 

 Biblioteca da Câmara Municipal de Nova Venécia foi 

Ainaugurada em maio e com a proposta de engrandecer a 

cultura do município e desenvolver uma maior integração 

entre o Legislativo Municipal e a sociedade. A biblioteca “Dacílio 

Duarte Santos” possui um total de 1.300 livros, com obras literárias, 

jurídicas e históricas, frutos de doações recebidas de várias 

entidades e instituições políticas do Estado e da Câmara Federal. O 

empréstimo é rápido e simples. Basta ir até a biblioteca da Câmara, 

que fica em frente à recepção do Legislativo, escolher a obra de 

interesse e fazer um cadastro. O prazo de empréstimo é de sete dias. 

Passado esse período, a pessoa deve renovar o cadastro por mais 

sete dias. O nome para a biblioteca é uma homenagem ao ex-

vereador Dacílio Duarte Santos, que foi uma figura importante no 

processo de ruptura político-administrativa do então distrito de 

Nova Venécia, do município de São Mateus, em 28 de agosto de 

1953.

A biblioteca do Legislativo também possui quatro obras 

voltadas para pessoas com deficiência ou dificuldade visual. 

Os livros foram doados pela Câmara dos Deputados.  A Lei 

Maria da Penha e a obra “O Navio Negreiro e Vozes D’África”, 

de Castro Alves, estão disponíveis em braille.  O conteúdo da 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

possuem letras aumentadas para o leitor que tem dificuldade 

visual.

LIVROS PARA DEFICIENTES VISUAIS
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 convênio entre a Câmara Municipal de Nova Venécia e o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal (Interlegis) foi 

Oconfirmado pela Mesa Diretora da Câmara. Por meio da parceria, será possível aperfeiçoar ainda mais as informações do Portal 
da Transparência e do site da Câmara Municipal.  Os serviços serão oferecidos de forma gratuita pelo Interlegis. 

Após a assinatura do convênio, a previsão é que as mudanças no sistema de informática da Câmara ocorram rapidamente. 
Com o convênio, a hospedagem do site da Câmara atualmente com o domínio “.gov” (cmnv.es.gov.br) migrará para o domínio “.leg” 
(cmnv.es.leg.br). Outras cidades capixabas já utilizam o domínio “.leg” através da parceria com a Interlegis, como Vila Velha, Linhares e 
Baixo Guandu. O uso de tecnologia de ponta irá proporcionar a modernização do sistema de protocolo, e o projeto “Câmara sem Papel”, 
dará continuidade à utilização mínima de papel na rotina de trabalho do Legislativo veneciano. Dentro da parceria também está incluída 
a criação de um aplicativo para que o cidadão possa acompanhar a um toque do celular, processos legislativos, pautas, atas das 
sessões, entre outros assuntos relevantes. Com o pacote de produtos gratuitos e tecnologia moderna, a Câmara irá poupar um gasto de 
cerca de R$ 5 mil reais por mês.

CONVÊNIO CÂMARA E INTERLEGIS REDUZIRÁ 
GASTOS COM SITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

O que muda:
 - O domínio do site da Câmara passa a ser cmnv.es.leg.br;
- Criação de aplicativo para celular;
- Redução nos gastos com papéis na rotina de trabalho;

- Modernização do protocolo.
Economia:
- Serviços serão totalmente gratuitos. 
- A Câmara economizará cerca de R$ 5 mil por mês.

HOMENAGEADOS RECEBEM MEDALHA DE HONRA AO 
MÉRITO EM SESSÃO SOLENE

 dia 04 de maio foi especial para os 13 homenageados que receberam a Medalha de Honra ao Mérito “Bianor Gomes da Silva”, 

Odurante a sessão solene realizada no auditório da Câmara Municipal de Nova Venécia. Os vereadores da Casa Legislativa 
entregaram as medalhas e certificados a militares estaduais e policiais civis por valiosos serviços ou ações meritórias prestadas 

à sociedade veneciana. Várias autoridades também destacaram a importância do trabalho de homens e mulheres da segurança pública 
e que a homenagem é justa e fundamental na valorização desses profissionais que colocam suas vidas em risco para salvar a de outras 
pessoas. Medalha de Honra ao Mérito - De acordo com o Decreto Legislativo nº 594, de 03 de novembro de 2015, a Medalha de Honra ao 
Mérito Expedicionário “Bianor Gomes da Silva” será entregue anualmente na data de 04 de maio, data de nascimento do expedicionário 
Bianor Gomes da Silva. Os indicados à Medalha de Honra ao Mérito Expedicionário Bianor Gomes da Silva devem satisfazer às seguintes 
exigências: ter anotações de ações meritórias ou por bons serviços prestados ao município de Nova Venécia e não estar cumprindo pena 
privativa de liberdade. Além da medalha, é entregue um diploma a todos os homenageados.

Solenidade é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais da segurança pública

INTERNAUTA ENTRE 35 A 44 ANOS É O QUE MAIS ASSISTE ÀS 
SESSÕES DA CÂMARA VIA REDES SOCIAIS

esde o início de 2017, a Mesa Diretora da Câmara utiliza as 

Dnovas tecnologias de comunicação para facilitar o acesso 

das pessoas ao que acontece no Legislativo Municipal. 

Além disso, o uso dessas ferramentas barateia os custos das 

transmissões. Com o uso da internet nas transmissões, a Câmara 

cortou o gasto com as reprises das sessões na TV. As sessões do 

Legislativo são transmitidas ao vivo pela TV Notícia e no facebook 

da Câmara Municipal. Depois, os vídeos são disponibilizados no 

youtube e site oficial do Legislativo:

www.cmnv.es.gov.br.  As reuniões das Comissões 

Permanentes também são transmitidas ao vivo pelo facebook 

da Câmara. O resultado desse trabalho é que a população 

pode acompanhar as ações do Legislativo de uma maneira 

muito mais fácil e prática, no computador, tablet ou celular. Em 

2017, os acessos aos vídeos das sessões no youtube 

chegaram a quase três mil. A faixa etária predominante que 

mais visualiza os vídeos são pessoas entre 35 a 44 anos. 
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