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Vila Velha, 06 de Junho de 2018. 

INDICAÇÃO Nº: 018/2018 

 

AO EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, 

VEREADOR IVAN CARLINI 

 

BRUNO LORENZUTTI, Vereador que a este subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas 

por munícipes, vem mui respeitosamente a V. Exa. requerer o encaminhamento de 

expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando 

providências quanto ao assunto a seguir: 

 

Considerando o art. 30 da Lei Orgânica de Vila Velha que estabelece que a Câmara 

Municipal terá comissões permanentes e temporárias; 

 

Considerando a Resolução nº 459/95 que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vila Velha, em especial seus artigos 47, §1º, III e 67; 

 

Considerando o status de garantia fundamental dado pela Constituição Federal à 

defesa do consumidor por meio do art. 5º, XXXII; 

 

Considerando a Lei nº 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, 

na qual ficaram estabelecidas a Política Nacional de Relação de Consumo e o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do qual o município é parte integrante, 

e;  

Considerando a Lei Municipal nº 5.631/15 que reorganizou a estrutura básica do 

Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. 

Esta Comissão de Defesa do Consumidor e Abastecimento vem, respeitosamente, 

a presença de V. Ex.ª fazer algumas observações e ao final solicitar providências. 
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Durante a segunda quinzena do mês de maio do corrente ano, o país passou por 

uma grave situação de abastecimento devido à paralisação das atividades dos 

caminhoneiros. Isso fez com que diversos produtos não chegassem ao consumidor 

final, e os que chegaram, sofreram um aumento considerável no preço do produto. 

Em algumas situações realmente a elevação dos preços se deu pela pouca oferta, 

mas em vários casos houve abuso na precificação. 

 

Diante deste cenário o munícipe de Vila Velha não teve a quem recorrer no âmbito 

municipal, já que o município não dispõe de uma fiscalização de defesa do 

consumidor, muito embora possua uma Coordenadoria de Defesa do Consumidor – 

PROCON-VV. Mas de que adianta um órgão de defesa do consumidor sem uma 

fiscalização? 

 

Na esteira da crise ocasionada pela paralisação dos caminhoneiros, o Governo 

Federal adotou medidas para atender o pleito desta categoria. Dentre outras 

podemos citar a redução no valor do litro do diesel, que deve valer obrigatoriamente 

para todo país, novamente questionamos quem fiscalizará tal redução junto aos 

postos de combustível? 

 

Ao buscar informações acerca do atual funcionamento do PROCON-VV esta 

Comissão constatou que já existe o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor 

e também um Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, novamente indagamos, 

do que adianta essa estrutura se não há servidores para efetuar a fiscalização? 

 

Segundo informações trazidas a esta Comissão, o PROCON-VV tem buscado, 

dentro de suas limitações, atender as demandas em relação a 

intermediação/negociação entre fornecedores e consumidores. Além disso, 

vislumbrando a inserção de agentes de fiscalização em sua estrutura, o PROCON-

VV buscou parceria junto ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, 

conseguindo doação de equipamentos para utilização por parte dos fiscais. Porém, 
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caso o órgão não tenha corpo de fiscalização, tais equipamentos terão que ser 

devolvidos.  

 

A Comissão verificou que a SEMDESU, secretaria responsável pelo PROCON-VV, 

encaminhou à SEMGOV em outubro de 2017 a minuta de decreto que regulamenta 

os procedimentos internos e processo administrativo sancionatório no âmbito do 

PROCON-VV. Segundo nos foi informado, tal minuta já passou pela Procuradoria, 

com parecer favorável, e se encontra pronta para publicação. 

 

A publicação deste decreto é de fundamental importância, tendo em vista que sem 

ele não é possível exercer ação fiscalizatória no âmbito da defesa do consumidor. 

 

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor de Vila 

Velha, vem exercendo sua competência fiscalizadora, e reiteradas vezes cobrou 

formalmente o posicionamento do município acerca da ausência de corpo 

fiscalizatório no PROCON-VV, e teve como resposta que o município está 

providenciando a lotação dos fiscais junto ao órgão. 

 

Pelo que fora apurado por esta Comissão, assim que o Poder Executivo editar o 

decreto regulamentando os procedimentos internos e o processo administrativo 

sancionatório, os agentes de fiscalização poderão ser lotados no PROCON-VV para 

desempenhar suas funções, contribuindo assim na defesa dos interesses dos 

munícipes/consumidores que atualmente encontram-se desamparados à mercê das 

práticas abusivas exercidas por alguns fornecedores. É importante ressaltar que as 

medidas aqui apresentadas não oneram em absolutamente nada o erário. 

 

Ante ao exposto, esta Comissão solicita, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, que o 

Poder Executivo adote as providências cabíveis para publicação do decreto aqui 

citado, possibilitando assim que os agentes de fiscalização atuem na defesa do 

consumidor no âmbito do município. 
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Esta Comissão se coloca à disposição para contribuir no que for necessário para o 

fortalecimento do PROCON-VV. 

 

 

ZÉ DO RENASCER 

Vereador e Presidente da Comissão de Defesa 
do Consumidor e Abastecimento 

 

 

 

                 BRUNO LORENZUTTI                        ADEILSON HORTI SUPER 

Vereadores e membros da Comissão de Defesa 
do Consumidor e Abastecimento 
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