
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a 
promover implantação do sistema de 

iluminação do Estádio de Futebol 
Arena Euzébio Martins, conhecido 

como “Campo do Atlântico” localizado 
no bairro Ponta da Fruta, 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 implantação de 
sistema de iluminação do Estádio de Futebol Arena Euzébio Martins, 

conhecido popularmente como “Campo do Atlântico”, localizado entre a Rua 
Luiz Antônio Pinon e a Avenida Judith Góes Coutinho, no bairro Ponta da Fruta, 

neste Município, naquilo que condizente às dimensões e à estrutura daquele 
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, ES, 03 de dezembro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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Senhor Vereador Presidente,  

Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores: 

 

 

A iniciativa atende a demanda oriunda da parte dos membros da Comunidade 

do bairro Ponta da Fruta, que reunidos em torno das finalidades sociais e 

atividades esportivas promovidas pelo ATLANTICO FUTEBOL CLUBE, assim 

como por outras instituições e iniciativas particulares, e, faz ressaltar, como 

dado em oportunidade anterior, a importância da disposição de sistemas de 

iluminação eficientes para ampliação e melhor desenvolvimento de atividades 

humanas realizadas em horários noturnos, de modo especial aquelas que 

visem fomentar as práticas esportivas em geral. 

 

O ATLÂNTICO FUTEBOL CLUBE1 é uma entidade esportiva que foi fundada 

na data de 10 de julho de 1946, na comunidade litorânea, atual bairro,                

de Ponta da Fruta, e que tem por referênciao Estádio de Futebol “Arena 

Euzébio Martins”, mais conhecido como “Campo do Atlântico”. 

 

O Atlântico Futebol Clube promove a prática do futebol amador para 

categorias de base: Sub-13, Sub-15 e Sub-17, junto com os times de 

aspirantes, veteranos e principal. Cabe destacar que, no ano de 2016, 

o Atlântico Futebol Clube, com seu time principal, obteve a conquista 

do Campeonato Municipal Vilavelhense de Futebol Amador.  

Nossa expectativa com a apresentação da presente iniciativa a possibilidade 

de que equipamento esportivo tão caro quanto útil para todas as comunidades 

de Vila Velha, notadamente aquelas da Região Administrativa V - quanto mais 

                                                           
1
Memória Futebol Capixaba. Santos Futebol Clube de Vila Velha. 

In:<https://memóriafutebolcapixaba.blogspot.com/2018/06/atlantico-futebol-clube.html>acessado 
em 30.nov.2018. 
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quando se faz associado a uma agremiação esportiva tão longeva - possa vir a 

receber do Município a devida atenção e o investimento ora proposto, quais, 

salvo melhor juízo, consonantes com os dispostos dos incisos I, II, V, e XVIII 

do art. 243 da Lei Orgânica, e do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.976, de 2018.  

 

Ressaltamos que a aquisição e a implantação de melhor sistema de iluminação 

no “Campo do Atlântico”, não visam apenas dar suporte às atividades voltadas 

para a promoção do futebol amador, mas, sim, para todas aquelas possíveis 

de interesse público, notadamente as esportivas e culturais, em benefício da 

comunidade onde aquele equipamento esportivo está localizado e daquelas 

comunidades em suas adjacências, distantes das comodidades e conveniências 

trazidas pela proximidade do Centro urbano do Município. 

 

Contamos assim com a aprovação da presente iniciativa. 

 

Vila Velha, ES, 03 de dezembro de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


