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PROJETO DE LEI  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

adquirir, parte de área de terreno e 

edificações localizados no bairro IBES para 

fins da implantação de uma Unidade 

Municipal de Educação Infantil. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo,               

no uso de suas atribuições legais,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por meio de 

compra, locação e/ou obtenção, mediante cessão em regime de comodato, 

permuta, dação em pagamento e/ou desapropriação, parte de área de terreno e 

edificações da antiga Escola “Doutor Jones dos Santos Neves”, que localizados             

à Avenida Vitória Régia, nº 2950, bairro IBES, neste Município, de propriedade 

presumida da entidade Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC. 

Art. 2º A aquisição de que trata esta Lei se processará exclusivamente para fins 

da implantação de uma Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI, incluindo 

as atividades de creche, para o atendimento das demandas originadas nas 

comunidades do bairro IBES e dos bairros que lhe são adjacentes.    

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, ES, 27 de fevereiro de 2018. 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 



 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

                  2 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

 

 

 

A presente iniciativa dá continuidade a busca deste Mandato em fazer com que 

seja dado atendimento satisfatório às demandas por vagas em creches e na 

Educação Infantil, no bairro do IBES e suas adjacências, assim como em todo 

este Município, de modo especial, por meio da ampliação da rede física.  

 

Foi nesse sentido que apresentou as indicações ao Poder Executivo, mediadas 

pela Presidência desta Casa de Leis, que receberam os números 1.992/2017 e 

6.484/2017; a primeira, para a construção e implantação de uma UMEI na 

Região Administrativa II, para o atendimento das demandas referenciadas pelos 

bairros IBES, Nossa Senhora da Penha, Santa Inês e Santos Dumont, 

apresentada em 18 de abril de 2017; a segunda, como na presente iniciativa, 

para a aquisição de parte de imóvel [terreno] e das edificações da antiga Escola 

“Doutor Jones dos Santos Neves”, atualmente ocupados pela Faculdade Cenecista 

de Vila Velha – FACEVV, apresentada em 22 de novembro de 2017.   

 

A princípio, um Projeto de Lei autorizativo, ainda que transformado em Lei, como 

esperado, não é a forma adequada para se atingir o objetivo retratado   ao início, 

até por isso encontrado exemplar desse proceder na distante Lei nº 5.028, de 29 

de janeiro de 2010, resultante de Projeto de Lei de iniciativa do  

Senhor Presidente Vereador Ivan Carlini aprovado por seus pares de então,               

e contemplado com a sanção pelo “silêncio” do Prefeito Neucimar Fraga.  

Mas, cumpre ressaltar, poderia ter sido utilizada a prerrogativa do Legislativo  em 
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propor e aprovar uma iniciativa para determinar, direta e objetivamente,   a 

desapropriação visada, restando ao Executivo tão somente “praticar os atos 

necessários à sua efetivação”, como estabelecido no art. 8º do Decreto-Lei nº 

3.365, de 21 de junho de 1941, que “Dispõe sobre desapropriações por 

utilidade pública”, inalterada tal disposição até o presente momento. 

 

Na forma acima, a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, e 

a decretação da desapropriação, que mesmo Decreto-Lei, no seu art. 6º, e                     

a Lei Orgânica, no seu art. 56, caput, inciso XIII, atribuem, respectivamente, 

como competência privativa do Prefeito Municipal, seriam superados.    

 

Ante ao exposto, certos da compreensão e a melhor acolhida por parte de Vossas 

Excelências, contamos com o essencial apoio para que o presente Projeto de Lei 

seja aprovado e seus objetivos, por válidos, sejam alcançados.   

  

Vila Velha, ES, 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 


