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Projeto de Lei Nº _______/2018 

 

 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a substituir e 
modernizar o sistema de iluminação do 
Ginásio Municipal Gilson Teixeira 
Moreira na Avenida Jerônimo Monteiro, 
s/n, no Bairro Paul, neste Município, e dá 
outras providências. 

  

A CAMARA 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 promover a substituição e modernização do 

sistema de iluminação do Ginásio Municipal Gilson Teixeira Moreira, localizado na Avenida Jerônimo 

Monteiro, s/n, no Bairro Paul, neste Município, no que condizente às dimensões e à estrutura do 

referido equipamento esportivo.  

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 

municipal, suplementadas naquilo que necessário.  

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

Vila Velha, 03 de dezembro de 2018 

 

 
PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Ginásio Municipal Gilson Teixeira Moreira, conhecido também como Campo do 

Paul é utilizado por várias comunidades, porém, encontra-se em condições 

precárias, precisando de grandes intervenções por parte do Executivo Municipal. 

 

O espaço hoje é utilizado para a prática do futebol amador e também recebe 

partidas de campeonatos municipais e estaduais, sendo um importante espaço para 

convívio social dentro da comunidade de Paul, com muitas histórias marcantes. 

 

Já solicitamos via gabinete, através de indicações e também ofícios, intervenções 

mais imediatas e que não dependiam de muitos recursos financeiros, ocorre que a 

iluminação do Ginásio, precisa ser modernizada, para que possa garantir a 

segurança dos que utilizam o espaço à noite. 

 

A aquisição e a adoção de um melhor sistema de iluminação não visam apenas dar 

suporte para atividades voltadas à promoção do futebol amador, mas, sim, para 

todas aquelas possíveis de interesse público, notadamente as esportivas e culturais, 

em benefício da comunidade onde o Ginásio Municipal Gilson Teixeira Moreira está 

localizado e daquelas comunidades em sua vizinhança, sobremaneira para 

fortalecer os vínculos comunitários e reduzir os riscos sociais. 

 

Assim, diante de todo o exposto, conta-se com o apoio dos demais pares para a 

aprovação da matéria em pauta 

 

PATRICIA CRIZANTO 

(Vereadora PMB) 


