
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

PROJETO DE LEI 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com as prefeituras da 

Região Metropolitana da Grande Vitória 

para implantação do Sistema de Transporte 

Turístico. 

  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com as Prefeituras 

da Região Metropolitana da Grande Vitória, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 58 

de 1995, para a implantação do Sistema de Transporte Turístico na referida região, inclusive o 

transporte aquaviário. 

   

Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua publicação. 

  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Vila Velha, 01 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

ANADELSO PEREIRA 

Vereador PSDC 

 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador Líder PR 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto tem o condão de autorizar a Prefeitura Municipal de Vila Velha a celebrar 

convênios com as Prefeituras dos Municípios integrantes da Região Metropolitana da Grande 

Vitória, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 58 de 1995, para a instituição o Sistema 

de Transporte Turístico na referida região, inclusive o transporte aquaviário, com o fim de 

fomentar e desenvolver o Turismo na Cidade de Vila Velha e nos demais Municípios da 

Grande Vitória. 

É cediço que o Município de Vila Velha é rico em fatores condicionantes do Turismo, 

possuindo diversas paisagens naturais, monumentos históricos, movimentos culturais, além de 

belíssimas praias e de um clima privilegiado, que denotam a grandiosa Vocação Turística da 

nossa Cidade. 

Neste sentido, importa salientar que Vila Velha possui um dos pontos turísticos mais belos e 

mais visitados do Estado, o Convento da Penha, um monumento muito mais do que 

simplesmente religioso, mas que também remete a gloriosa história do nosso Estado e 

também do Brasil. O referido ponto turístico se encontra em localização privilegiada, no alto 

de um penhasco de 154 metros de altura, rodeado pelas belezas da Mata Atlântica e a 500 

metros do mar, possuindo uma das mais belas paisagens do Brasil, o que faz com que 

milhares de pessoas se desloquem para visitá-lo anualmente. 

Além disso, não se pode olvidar que nossa cidade possui ainda outros pontos históricos muito 

visitados, como a Igreja do Rosário e o Sítio Histórico da Prainha. Possui ainda belíssimas 

praias, destino de milhares de turistas, principalmente no Verão. A tradicional Fábrica 

Chocolotes Garoto também é outro estabelecimento que atrai diversos visitantes à nossa 

cidade. 

Com isso, constata-se que não faltam fatores naturais, históricos e climáticos impulsionadores 

do turismo em Vila Velha, o que o Município sente falta, em verdade, é de uma infraestrutura 

voltada para o desenvolvimento desta atividade, a fim de atrair mais turistas e fomentar o 

desenvolvimento da nossa Cidade. 

É importante salientar que, o Turismo é uma atividade voltada ao desenvolvimento 

econômico e social, sendo uma determinação da própria Constituição Federal a sua promoção 

e incentivo, senão vejamos:  

“Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico.” 

Neste diapasão, o projeto de lei em epígrafe busca cumprir o dispositivo Constitucional 

supramencionado, com a finalidade de desenvolver a economia de Vila Velha, mormente no 

momento de crise que passa nosso país, atraindo mais turistas e, consequentemente, gerando 

maior circulação de renda e aumento da arrecadação de impostos. Ademais, visa promover o 

desenvolvimento social deste município, aumentando a autoestima do cidadão Vilavelhense 

ao valorizar nossa amada cidade. 



Portanto, diante da relevância econômica e social da presente proposição, solicitamos o apoio 

de nossos nobres pares desta Casa de Leis para sua aprovação. 

  

 

 


