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ATOS OFICIAIS 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 088/2019  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no uso de suas atribuições legais, na forma do Art. 70 da 

Lei nº. 2.994 de 17/12/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória). 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º. Interromper as férias da servidora Ludmilla Ribeiro dos Santos, matrícula nº 6912.  

Art.2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, a contar do dia 20 de agosto de 2019.  

 

Palácio Atílio Vivácqua, 19 de agosto de 2019.  
 

CLÉBER JOSÉ FÉLIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

LICITAÇÕES 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL  

Nº. 006/2019 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados a suspensão do Pregão Presencial em epígrafe para a adequação do 

Edital. 

Em virtude da presente suspensão fica adiada por tempo indeterminado a abertura do procedimento 

licitatório previsto para o dia 23/08/2018, às 09 horas. 
Objeto: – Contratação de empresa para aquisição de Memórias RAM 8GB para computadores All-In-
One. 

Inform. / esclarecimentos: E-mail:licitacão@vitoria.es.leg.br 

Tel.: (027) 3334-4637/4638. 

Vitória, 19 de agosto de 2019. 

SWLIVAN MANOLA 

Pregoeiro Oficial da CMV/ES 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 

COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos onze dias do mês de março do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” na 

Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de 

Desburocratização e Empreendedorismo, da 18ª Legislatura, com abertura pelo Senhor Presidente 

Vereador Mazinho dos Anjos e presentes os Senhores Vereadores Davi Esmael e Sandro Parrini. 

Convidados para comporem a Mesa o representante do CRC-ES Bruno Brunoro e os representantes da 

OAB-ES, Gustavo Corteletti e Juliano Regattiere. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente agradeceu a 

todos os presentes; registrou presença dos representantes das instituições integrantes do Conselho 

Consultivo que auxiliam nos trabalhos desta Comissão; da Vereadora Renata Fiorio da Câmara 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e de alunos do curso de Direito da Faculdade Multivix, 

parabenizando-a por haver incluído em sua grade curricular a matéria Empreendedorismo. 

Prosseguindo, salientou ser esta reunião da Comissão, o encerramento do seu segundo ano, por tratar-

se de uma Comissão Especial, informando já foi apresentado Projeto de Resolução para alterar o 

Regimento Interno e transformá-la em Permanente nesta Casa. Prosseguindo, comunicou que o 

Relatório Final de 2017 será protocolado hoje juntamente com o Relatório Final de 2018 e em seguida 

apresentou um resumo dos trabalhos realizados pela Comissão no ano anterior. Realizando um breve 

relato, o Senhor Presidente apontou o porquê de sua criação e os seus principais objetivos; resumiu os 

trabalhos realizados, evidenciando o Projeto de Revogação de Leis; as Indicações à PMV para alterar 

Decreto ou Legislação; os Pedidos de Informações; as Audiências Públicas; as Leis impulsionadas e as 

Leis propostas por esta Comissão. Após a explanação, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 

presentes para realizarem questionamentos e ponderações. Finalizando, foi realizada a entrega de 
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Certificados aos representantes presentes das entidades que integraram o Conselho Consultivo nos 

dois últimos anos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos pela 

presença e declarou encerrada a reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões 

Permanentes lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador 
Mazinho dos Anjos, Presidente desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 11 de março de 2019. 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA 
DA COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” 

na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião extraordinária da Comissão de 

Desburocratização e Empreendedorismo, da 18ª Legislatura, com abertura pelo Senhor Presidente 

Vereador Mazinho dos Anjos. Presentes os Senhores Vereadores Dalto Neves e Sandro Parrini. 

Justificada ausência do Senhor Vereador Davi Esmael. Com a palavra, o Senhor Presidente iniciou a 

reunião. Atas de reuniões anteriores lidas e aprovadas: ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 

10 de dezembro de 2018 e da 2ª Reunião Extraordinária, realizada dia 16 de julho de 2018. 

Prosseguindo os trabalhos, foi deliberado e aprovado o Projeto de Resolução para instituir a Comissão 

Permanente de Desburocratização e Empreendedorismo, onde o Senhor Presidente realizou uma rápida 

leitura do Projeto. Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a Ata desta  reunião extraordinária  

e em seguida, o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença, declarando encerrada 

a reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente Ata, 

que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador Mazinho dos Anjos, Presidente desta 

Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 25 de fevereiro de 2019. 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 

COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” 

na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de 

Desburocratização e Empreendedorismo, da 18ª Legislatura, presentes os Senhores Vereadores 

Mazinho dos Anjos, Davi Esmael e Sandro Parrini. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente solicitou ao 

Senhor Presidente desta Casa, o encaminhamento mais rápido possível do Projeto de Resolução para 

transformar esta Comissão em Permanente. Dando continuidade, agradeceu a todos os presentes, 

registrando presença de representantes das instituições integrantes do Conselho Consultivo que 

auxiliam nos trabalhos desta Comissão, os Senhores Bruno/CRC-ES, Juliano/OAB-ES, Sérgio/Sindifav-

ES, Márcio/Transparência Capixaba, Ana Maria/CREA-ES, Jairo/Sindijovem, Fabrine/CRA-ES, 

Alexandre/CDL Vitória. Justificada ausência dos Senhores Rodrigo Vervloet/SindiBares e Gustavo/OAB-

ES. Prosseguindo, relatou que tendo sido convidado a comparecer hoje um representante da SEDEC, 

ninguém compareceu e tampouco justificou ausência; ato contínuo, o Senhor Presidente lamentou a 

ausência de representantes da PMV convidados para os diversos debates já realizados nas reuniões e 

informou que foi aprovado um Projeto de Resolução de autoria do Vereador Sandro Parrini que autoriza 

as Comissões a então convocarem os Secretários Municipais a prestarem informações. Avançando os 

trabalhos, apresentou os convidados, representantes da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo–

JUCEES, o Senhor Eber Gonçalves Cordeiro e a Senhora Grazielli Bonomo, que discorreram sobre o 

Projeto Simplifica-ES, comentando sobre os trabalhos desenvolvidos pela Junta, que tem como meta o 

alinhamento de seu trabalho com as políticas de desenvolvimento econômico, desburocratização e 
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incentivar o empreendedorismo. Em seguida, foi aberta a palavra aos presentes para questionamentos 

e ponderações, sendo realizado um breve debate. Sugerido pelo Senhor Presidente a realização, se 

possível no segundo semestre, em conjunto com as Entidades, um grande evento sobre 

Desburocratização e agradecendo aos convidados, prosseguiu com a reunião, apresentando o Parecer 

da Procuradoria desta Casa sobre os projetos autorizativos que envolveram operação de crédito, 

alienação de bens e convênios com repasse de receita que resultou no Projeto de Lei 3249/19, 

realizando breve leitura da Conclusão do Parecer, favorável pela reogação de mais 14 leis. Informou da 

criação de uma Comissão para atualização da Lei Orgânica do Município de Vitória, revisada pela última 

vez em 2008, atentou para a importância de toda a cidade participar da discussão da modernização da 

Lei e sugeriu convidar as entidades, sindicatos, comunidades, todos para participarem da discussão nos 

debates. Finalizando, informou sobre o calendário anual com as reuniões ocorrendo quinzenalmente às 

segundas-feiras no horário das 14h e anunciou que a CEME será tese de finalização de curso, de TCC, 

do estudante de Economia Pedro Henrique da Fucape. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença e declarou encerrada a reunião, da qual para 

constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente Ata, que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Vereador Mazinho dos Anjos, Presidente desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 25 de março de 2019. 

 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 
COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos Dez dias do mês de junho do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” na Câmara 

Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e 

Empreendedorismo, da 18ª Legislatura, presentes os Senhores Vereadores Mazinho dos Anjos, Davi 

Esmael e Sandro Parrini. O Sr. Presidente iniciou a sessão lembrando que apartir de agora é uma 

comissão permanente após os dois anos de atuação como comissão especial. Dando continuidade, 

agradeceu a todos os presentes, registrando presença de representantes das instituições integrantes 

do Conselho Consultivo que auxiliam nos trabalhos desta Comissão, os Senhores Bruno/CRC-ES, 

Juliano/OAB-ES, e Paulo Renato(União nacional dos destinos). O presidente agradeceu a contribuição 

dos Vereadores nos dois anos de atuação como comissão especial e falou dos novos desafios que ainda 

existem sobre a temática da desburocratização e empreendedorismo na cidade de vitóra. O vereador 

Sandro Parrini fez o uso da fala parabenizando o trabalho do Vereador Mazinho dos Anjos como 

presidente dessa comissão. Avançando os trabalhos, o presidente apresentou relatório do processo nº. 

2017.0026.5111-41, que trata da notificação recomendatória ao Prefeito de Vitória, para que este 

espeça decreto regulamentador da Lei Municipal nº 8.776/14, apresentou a minuta encaminhada pela 

Prefeitura municipal de vitória do decreto de produtividade. Após a leitura da minuta os Sr. Bruno e 

Alexandre fizeram o uso da fala apresentando sujestões de melhorias no decreto. O presidente fez o 

encaminhamento para que fosse enviado a cópia do decreto às entidades para que façam suas 

sujestões de melhorias no decreto por escrito, e entregar diretamente a prefeitura com a presença dos 

representantes. Em seguida foi feito a exposição das legislações aprovadas no ano de 2019. Foi 

deliberado o calendario da comissão para o ano de 2019 e aprovado. Logo após o Sr Leonardo fez o 

uso da fala e tratou a respeito da nescessidade de regulamentação por parte da prefeitura dos eventos 

de economia criativa na cidade de Vitória. Foi apresentado o plano de ação da comissão para os anos 

de 2019 e 2020. Em seguida o Vereador Sandro Parrini fez o uso da fala salientando a nescessidade de 

retomar as reuniões externas indo as regionais para dialogar com a população a respeito do 

empreendedorismo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos 

pela presença e declarou encerrada a reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões 

Permanentes lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador 
Mazinho dos Anjos, Presidente desta Comissão. 
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Palácio Attílio Vivácqua, 10 de junho de 2019. 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 
COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” 

na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de 

Desburocratização e Empreendedorismo, da 18ª Legislatura. Presente o Senhor Vereador Davi Esmael, 

membro da Comissão que justificou ausência do Senhor Vereador Mazinho dos Anjos e em seguida 

convidou para comporem a Mesa os Senhores Vereadores Leonil e Luiz Paulo Amorim. Ata da reunião 

anterior lida e aprovada. Iniciando a reunião, o Senhor Vereador Davi Esmael apresentou o convidado 

da Comissão, o Senhor Lúcio Heleno Barbosa dos Santos, Presidente da Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória – AMARIV, que discorreu sobre a Economia Solidária e os 

Catadores de Materiais Recicláveis. Informou sobre o funcionamento da Associação, relatou as 

dificuldades enfrentadas na cidade de Vitória para a prestação do serviço e o Vereador Davi Esmael 

assegurou que os Vereadores estão à disposição para auxiliarem no que for preciso. Após a explanação 

do convidado, foi concedida a palavra aos presentes no Plenário para realizarem questionamentos e 

ponderações e realizou-se um breve debate. Registrada a presença dos Senhores Juliano 

Regattiere/OAB-ES, Sérgio Dalla Bernardina/Sindifav - Sindicato dos Fiscais de Vitória e Caio/Signoreg-

ES - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Vereador Davi Esmael finalizou agradecendo a todos pela presença e declarou encerrada a 

reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a presente Ata, 

que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador Davi Esmael, Presidente Suplente 
desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 24 de junho de 2019. 

Vereador Davi Esmael 

Presidente Suplente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 
COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” na 

Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a quinta reunião ordinária da Comissão de Desburocratização 

e Empreendedorismo, da 18ª Legislatura. Presentes os Senhores Vereadores Mazinho dos Anjos, 

Sandro Parrini e Dalto Neves. Registrada a presença dos Senhores Caio Oliveira e Graziele 

Bonomo/Junta Comercial, Marco Cancio/Transparência Capixaba, Caio Soares/CDL Vitória, Juliano 

Regattiere/OAB-ES, André Luis Alves/Liderança do CVP, Fabíola Gonçalves/Empresa Regus, Fernando 

Gaspar/Plus Office, Renato Oliveira/GVO, Gilson Mansur/Premium Offices e Caio/Signoreg-ES. Ata da 

reunião anterior aprovada como encaminhada aos gabintes. Iniciando os trabalhos, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença dos participantes da reunião e realizou as Comunicações; apresentou 

respostas aos Requerimentos de Informações enviados pela Comissão e anunciou que foi publicado no 

dia 12 de julho o Decreto que regulamenta a Lei 8776, que acaba com o recebimento pelo fiscal de 

multa aplicada, sendo que tal lei estava pendente de regulamentação desde janero de 2015 quando foi 

publicada. Prosseguindo, foram realizadas deliberações acerca do Projeto de Lei 100/2019, processo 

nº. 4766/2019, que “dispõe sobre a regulamentação e funcionamento dos escritórios virtuais, business 

centers, coworkings e assemelhados no município de Vitória”; após a leitura completa do projeto e de 

sua justificativa, o Senhor Presidente explicou que o projeto está tramitando nesta Casa e que para 

discutir o tema, serão realizados debates com os interessados para que, sendo o caso, ele seja alterado 

no que for necessário. Em seguida, concedeu a palavra para as manifestações dos presentes, 

empresários convidados representantes das empresas, que receberam uma cópia do PL e debateram 

pontos do mesmo; findo o debate, ficou deliberado e acordado que a tramitação do projeto será 



DIÁRIO OFICIAL 

DO PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Vitória/ES 

Vitória (ES), Terça -feira, 20 de Agosto de 2019. 

5 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 1033  Ano VII 

suspensa na Comissão de Justiça, o mesmo será encaminhado para a Comissão de Desburocratização e 

terá até o dia 05 de agosto para apresentação de documentação, pontuações, sugestões e críticas que 

serão recebidos, analisados, transformados em Emenda para aperfeiçoar a proposta e depois tramitado 

novamente para a Comissão de Justiça. Concluindo os trabalhos do dia, o Senhor Presidente 

apresentou a Terceira Etapa do Projeto Revogaço, quando um Projeto de Lei será protocolado e 

revogará 3241 Leis Nominativas, desburocratizando cada vez mais a Legislação Municipal. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença e declarou 

encerrada a reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador Mazinho dos Anjos, 
Presidente desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 15 de julho de 2019. 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 

_________________________________________________________________________ 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DA 

COMISSÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de 2019, às quatorze horas, no Plenário “Maria Ortiz” na 

Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a sexta reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e 

Empreendedorismo, da 18ª Legislatura. Presentes os Senhores Vereadores Mazinho dos Anjos, Sandro 

Parrini, Davi Esmael e Dalto Neves. Registrada a presença da Senhora Vereadora Neuzinha de Oliveira, 

que foi convidada para compor a Mesa. Ata da reunião anterior não foi lida. Com a palavra, o Senhor 

Presidente informou ser esta uma reunião Ordinária diferente, será uma forma de homenagear as 

mulheres empreendedoras, em comemoração ao Dia da Mulher Empresária, que se comemora em 

17 de agosto, instituído por ele próprio no mandato do ano passado. Iniciando os trabalhos, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença dos participantes da reunião; após a fala dos vereadores presentes, 

que explanaram sobre o tema abordado, foi concedida a palavra para as convidadas da Comissão; a 

Senhora Maya Gobira Meneghelli, Consultora de coloração pessoal e empreendedora, discorreu sobre 

"A Comunicação pela Imagem e o Empreendedorismo Feminino", se dedica ao tema por meio do 

Visagismo, uma neociência que se propõe a estudar como o cérebro humano realiza leitura da imagem 

de pessoas por meio de linhas, cores e formas, a leitura do comportamento humano. Prosseguindo a 

reunião com a participação da segunda convidada, a Senhora Mara Stocco, consultora e especialista 

em gestão empresarial, que discursou sobre "Os Desafios do Empreendedorismo", destacando que eles 

estão na contabilidade, gestão financeira e legislação; enfatizou as habilidades das mulheres em 

empreenderem e as dificuldades por não saberem lidar com aspectos legais, contabilidade e mercado. 

Após as explanações das convidadas da Comissão, seguiu-se um debate onde foram realizados 

questionamentos e ponderações com todos os participantes da reunião presentes no Plenário. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente finalizou agradecendo a todos pela presença e declarou 

encerrada a reunião, da qual para constar, o Serviço de Apoio às Comissões Permanentes lavrou a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Vereador Mazinho dos Anjos, 

Presidente desta Comissão. 

Palácio Attílio Vivácqua, 29 de julho de 2019. 

Vereador Mazinho dos Anjos 

Presidente da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo 
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