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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha  

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas atribuições, vem mui respeitosamente à Vossa Excelência para requerer, 

conforme os artigos 200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, sugerindo que a Municipalidade adote            

as providências administrativo-legais, em especial a destinação dos 

recursos suficientes, para a DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO 

COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RURAL DE XURI, localizado 

ao lado do imóvel onde assentadas as instalações da UMEF “Reverendo 

Waldomiro Martins Ferreira”, para tornar público e permanente aquele 

equipamento de uso comunitário, considerando, para tanto, que:  

 

[1] a transformação do imóvel de propriedade privada em espaço livre público,               

e com destinação permanente para um campo de futebol, sua utilização atual,               

se conforma ao pleito dos moradores locais que colocaram a reforma de mesmo 

equipamento como ação com realização demandada por meio dos recursos do 

Orçamento Participativo 2017/2018, como constante dos anexos da Lei nº 5.957,  

de 2017, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 20181, [p. 847-848]; 

 

[2] se tem mesmo equipamento por instalado em área de propriedade privada, 

consoante a informação que divulgada pela Municipalidade aos participantes 

interessados, em reunião da edição do Orçamento Participativo acima referida, 

realizada em 05 de agosto de 2017 [Lei nº 5.957, de 2017, p. 895];  
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[3] o baixo aproveitamento verificado quanto à utilização do equipamento de  

uso comunitário, se dá, salvo melhor juízo, em razão das ausências de [a] 

manutenção e conservação regular; [b] infraestrutura mínima para as práticas 

esportivas e de conveniências para os usuários; [c] alambrados para delimitação 

do campo e oferta de proteção aos usuários e expectadores; e, [d] iluminação 

suficiente para a realização de atividades em horários noturnos; ou seja, de 

melhorias que dependem, em boa parte, do apoio, com a realização de serviços, 

e da destinação de recursos por parte da Municipalidade; 

 

[4] a conversão do imóvel em questão em patrimônio público e sua destinação 

para a utilização permanente como campo de futebol, sem prejuízo de outras 

utilizações eventuais e necessárias, viabilizará no lugar de sua localização,                  

a constituição de um verdadeiro complexo educacional, cultural e esportivo,              

que poderá ser ainda complementado pela construção de uma praça pública               

[lazer] em área contígua com os limites do referido imóvel e daquele ocupado 

pela UMEF “Reverendo Waldomiro Martins Ferreira”, outra ação que demandada           

pela Comunidade rural de Xuri por meio do Orçamento Participativo 2017/2018; 

 

[5] no sentido da presente iniciativa, dispõe a Lei Orgânica Municipal, no seu  

art. 243, competir ao [ser dever do] Poder Público: [e] “criar espaços próprios            

e manter equipamentos condizentes às práticas esportivas, recreativas  

e de lazer da população”; [f] “utilizar-se de terreno próprio, cedido ou 

desapropriado, para desenvolvimento de programa e construção de 

centro esportivo, praça, ginásio, áreas de lazer e campos de futebol, 

necessários à demanda do esporte amador dos bairros da cidade”; e/ou, 

[g] “demarcar áreas para as práticas desportivas, contribuindo com                    

a sua infraestrutura [grifos nossos]; 

 

[6] e, ainda, reitera-se aqui, “o atendimento da presente demanda simbolizará 

para aquela Comunidade rural, residencial e produtiva, mais uma ação da 
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Municipalidade para a valorização coletiva de seus integrantes, nesse caso,                

por meio do incentivo às práticas desportivas, de efeitos benéficos para                      

a convivência social”. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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