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Vila Velha, 21de Janeiro de 2019. 

INDICAÇÃO Nº 097-2019 

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha/ES 

 

 

O Vereador Adeilson de Souza Santos [Adeilson Horti Super], atendendo 

tudo o que determina o interesse público, na forma regimental, o envio de 

expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO Nº 081/2019 

 

Que o Poder executivo Municipal de Vila Velha/ES realize a construção de um 

Parque Urbano na Região V deste município.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não temos dúvida de que o Poder Executivo Municipal tem procurado realizar 

uma administração que prima, principalmente, pela interatividade, respeito e 

interesse comum as comunidades, princípios fundamentais para o exercício da 

democracia.  

Assim, nos sentimos à vontade para recorrer a Vossa Excelência 

intermediando o apelo da Região V. 
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Como é sabido por todos, a região V anseia por um espaço de lazer, cultura, 

esporte e lazer, portanto, a fim de criar mecanismos para a execução deste tão 

sonhado projeto, este vereador indica a Prefeitura uma possível solução. 

 

O direito ao lazer é direito constitucional do cidadão, conforme previsto no 

artigo 6º da constituição federal de 1988: 

                                                   Art. 6º.  São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

                                                   (Grifo nosso) 

Prevê também, o artigo 217, § 3º da constituição federal que, o Poder Público 

incentivará o lazer como forma de promoção social, vejamos:  

                                                    Art. 217 - (...) 

                                                    § 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de             

                                                    promoção social.   

                                                   (Grifo nosso) 

O acesso ao lazer, entretanto deve-se alcançar uma mobilização coletiva no 

sentido de transformar, prevenir e amenizar os problemas de cunho 

educacional deve-se levar em conta as diversas relações entre a realidade em 

que estamos daí a importância da discussão interdisciplinar que é o objetivo 

desta proposição apresentada. 

Enfim, Compreendemos, que a criação de parques urbanos, são espaços 

fundamentais, pois além promover a saúde e o bem estar das pessoas, 

possibilitam o contato direto com a natureza. Algumas pesquisas já 
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constataram que os parques quando bem estruturados, são indicadores de 

qualidade de vida, por estarem ligados ao lazer, à recreação e a prática de 

atividades físicas, e por se constituírem em locais de convívio social. 

 

Vila Velha, 20 de fevereiro de 2019. 

 
Adeilson de Souza Santos 
[Adeilson Horti Super] 
Vereador 
 


