
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

  

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, cf. disposto dos artigos 

200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO sugerindo a implantação de um novo parquinho infantil nas             

areias da Praia de Itaparica, bairro de mesmo nome, a incluir também   

[1] o uso de materiais e de processos que assegurem a durabilidade,                      

a resistência às intempéries e à oxidação, a baixa necessidade de 

manutenção e, sobretudo, a segurança na utilização dos brinquedos e 

mobiliários; [2] a delimitação e o cercamento, com gradil, do espaço 

destinado ao equipamento [visando evitar o conflito com outras atividades que 

se queira realizar no local e a entrada de animais, em especial os cães, possíveis 

portadores de zoonoses]; [3] maior número e variedade dos brinquedos 

disponibilizados; e, [4] a implantação de piso estável e antiderrapante 

nos acessos de entrada/saída do espaço do equipamento e no entorno de 

cada um dos brinquedos e mobiliários [em vista da oferta de acessibilidade 

adequada para todos os freqüentadores], considerando, para tanto:  

 

[1] a manifestação de moradores do bairro de Praia de Itaparica trazidos até seu 

Mandato, quanto a importância da instalação de um parquinho infantil nas areias                

da praia local para a utilização de seus filhos e netos, equipamento que disposto 

atualmente em uma única unidade, com localização na Avenida Estudante José 

Júlio de Souza, altura do Edifício Residencial Itália;  
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[2] a instalação de um novo parquinho infantil na Praia de Itaparica é compatível 

tanto com a população que acessa aquela praia – moradores locais e de outros 

bairros do Município, visitantes e turistas – como com a extensão da mesma, que, 

no mesmo sentido, conta até com duas academias públicas ao ar livre;  

  

[3] os parques infantis, notadamente os que instalados em áreas de uso público, 

em sua implantação, manutenção e conservação, devem observar as disposições  

da norma técnica NBR 16071:2012 [NBR 14350:2011], que trata da Segurança  

de Brinquedos de Playground, e foi elaborada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; 

 

[4] a falta de acessibilidade aos espaços ao ar livre e/ou aos equipamentos neles 

instalados contraria o que dispõem os artigos 3º e 4º da Lei Federal nº 10.098,  

de 2000 [“Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas”];  

 

[5] que a Lei Orgânica, no art. 243, incisos IX e XII, estabelece que compete               

ao Poder Público [grifos seus] [a] “criar condições para utilização das áreas 

públicas livres do Município para a prática de atividades físicas”; e, como 

solicitado, [b] “criar espaços próprios e manter equipamentos condizentes 

às práticas esportivas, recreativas e de lazer da população”. 

  

Vila Velha, ES, 11 de março de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 


