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PROJETO DE LEI Nº _____/18 

 

Dispõe sobre a efetivação da 
substituição da areia por 
grama sintética ou cimentado 
nas quadras de areia das 
praças, creches e escolas do 
Município de Vila Velha. 

 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
legal de suas atribuições: 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°. Fica autorizada a substituição da areia por grama sintética ou 
cimentado nas quadras de areia das praças, creches e escolas do Município de 
Vila Velha. 
 
Art. 2°. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias publicas. 
 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2018 

 

 

 

 

PM Chico Siqueira 
Vereador PHS 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 
 
 
É público e notório que em diversas áreas destinadas a prática esportiva de 
nossa cidade, mais precisamente nos parques, praças, creches e escolas do 
município, encontram-se tanques de areias para tais atividades. 
 
Considerando que tais tanques quando em desuso, principalmente no período 
noturno, são verdadeiros depósitos de fezes e urina de animais como, 
cachorros, gatos, pombos e ratos, tais dejetos acabam por contaminar o 
ambiente, causando as mais diversas doenças através do contato com a areia 
contaminada. 
 
O presente projeto de Lei traz como proposta a prevenção de contaminação 
por bactérias parasitárias tais como, ancilostomíase, Histoplasmose, 
Leptospirose, Micoses, Toxoplasmose, entre outras, existentes nos tanques de 
areia das escolas, creches, praças e parques do nosso município. 
 
Assim, a substituição da areia por grama sintética ou cimentado eliminará tais 
riscos trazendo maior segurança aos frequentadores destes ambientes, 
principalmente as crianças, sobretudo por se tratar de uma questão de saúde 
pública. 

Diante do exposto e pela relevância do tema é imprescindível o apoio de todos 

os Vereadores para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 
 
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2018 
 
 

 
 
 
PM Chico Siqueira 
Vereador PHS 


