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INDICAÇÃO – GVDA - 313/2019 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o 
encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizadas obras de infraestrutura e colocação de 
equipamentos comunitários no Parque da Prainha, nesta Cidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, após visita in loco, verifiquei que toda a 
área do Parque da Prainha está subutilizada. Vejamos: 

Em uma área de aproximadamente 50.000 m2, não encontrei nenhum parquinho, 
academia popular, bancos, ciclovia, um local para orientação ao turista, calçada cidadã, 
entre outros equipamentos comunitários. 

O Parque da Prainha é um dos maiores espaços públicos da cidade, contudo, não 
possui nenhum atrativo para a convivência comunitária ou para o turismo, sendo hoje 
uma área permanentemente vazia. 

O Parque representa o início da colonização do Estado do Espírito Santo e a fundação 
da cidade de Vila Velha, foi nesse local que os colonizadores atracaram suas 
embarcações, sendo, portanto, inconcebível que tal local esteja de tal forma 
esquecido, sem qualquer viés turístico. 
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O Parque da Prainha está localizado em área histórica, entre o Convento da Penha, 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, Gruta Frei Pedro Palácios, Forte São Francisco Xavier, 
Praça da Bandeira, Casa da Memória, Museu Homero Massena,Praça da Bandeira, 
praça Tamandaré, entre outros, contudo não possui nenhum atrativo para o turista, 
servindo apenas para estacionamento dos ônibus que os trazem para visitar o Convento. 

Outrossim, a comunidade também não consegue utilizar tal espaço, considerando 
que no local não existe equipamento de esporte ou lazer, na verdade, sequer existem 
bancos para as pessoas sentarem. 

O espaço poderia ser utilizado, aos fins de semana, para a realização de feira cultural e 
gastronômica, nos mesmos moldes em que ocorre na Praça Dos Namorados, na cidade 
de Vitória, atraindo turistas e moradores, gerando empregos e renda, além de 
configurar mais uma opção de lazer para o cidadão canela verde. 
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O local poderia dispor de um local específico para apresentações culturais e 
realização de eventos durante todo o ano, fomentando a cultura municipal e também 
gerando emprego e renda em nosso Município. 

Há, ainda, a necessidade de um parquinho para que as crianças possam se divertir no 
local, atraindo as famílias. Atualmente, o espaço não possui nenhum local seguro e 
adequado para crianças, nem mesmo uma caixa de areia. 

Outrossim, um local tão grande como esse, não dispor de equipamentos para esporte, 
como uma academia popular, uma ciclovia, ou mesmo uma calçada cidadã para que as 
pessoas possam caminhar com segurança, sem acidentes, é inadmissível. 

Registre-se que no final do Parque existe a praia, onde está localizada a colônia de 
pescadores. A venda do pescado na área do Parque da Prainha é conhecida, e atrai 
consumidores de diferentes localidades, contudo poderia estar melhor estruturada com 
a construção de um deck, bancos, jardinagem, restaurantes, quiosques, da mesma forma 
como ocorre na Ilha das Caieiras, na cidade de Vitória, atraindo turistas e moradores 
para fomentar, ainda mais, o comércio local.  

É importante frisar que, no local existem pouquíssimas árvores e nenhum jardim, 
destoando do seu entorno e da proposta de um parque, qual seja, a aproximação do ser 
humano com a natureza. Além do mais, a arborização do local poderia ser utilizado 
como mais um instrumento de preservação das espécies existentes naquela área, 
como macacos, pássaros, anfíbios, etc...  

Em 1970 iniciou-se o aterro da enseada que deu origem à área onde hoje se encontra o 
Parque. Em 1972, na administração do Prefeito Max Mauro foi realizado o tombamento 
do sítio histórico da Prainha como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e em 1989, o 
Governo do Estado, já sob administração de Max Mauro, iniciou a construção do Parque 
da Prainha (projeto do arquiteto Gregório Repsold), cuja inauguração ocorreu em 1990.  

Ocorre que em 2009 os equipamentos comunitários do Parque foram 
demolidos, restando apenas uma imensa área aberta, que foi posteriormente gramada, 
com dois campos de futebol, um local de venda do pescado, um estacionamento e um 
posto policial, sendo esta a configuração que permanece atualmente.  
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O parquinho das crianças, os quiosques, o restaurante, o terminal aquaviário, o palco 
para apresentações, foram todos demolidos. 

Diante da situação exposta, visando fomentar o turismo, a cultura, o lazer e a geração de 
emprego e renda em nossa cidade, indico á Prefeitura Municipal de Vila Velha a 
execução de projeto arquitetônico, de construção e reforma do Parque da Prainha, 
com instalação de equipamentos comunitários, a saber, parquinho, ciclovia, 
academia popular, calçada cidadã, local para apresentações culturais, bancos de 
concreto, quiosques, local para informação ao turista e orientação ao exercício físico, 
quadra poliesportiva, jardins, arborização, bem como a instalação de uma feira 
gastronômica e cultural no local. 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 
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