
REQUERIMENTO Nº 025/2022 
 

Ementa: Requer à Mesa Diretora o envio de expediente ao Poder 

Executivo Municipal solicitando informações e documentos a 

respeito do uso particular de algumas áreas públicas municipais 

de esporte e lazer do bairro Santa Luzia. 

 

Senhores Vereadores, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o vereador que 

abaixo subscreve requer o envio de expediente ao Poder Executivo do Município de Dois 

Vizinhos solicitando informações e documentos a respeito da ocupação e utilização de espaços 

públicos municipais de esporte e lazer, nomeadamente o que se segue: 

 

1) Com relação à cancha de bocha do bairro Santa Luzia: 

a) Informe se o Município já recebeu definitivamente a obra de construção de 

referido espaço público; 

b) Certifique se existe alguma pessoa física ou entidade de direito privado 

responsável pela administração e curadoria de referida área pública de esporte 

lazer. Em caso afirmativo, informe quem é o responsável pelo espaço, qual o ato 

ou contrato administrativo autorizativo ou o fundamento jurídico que justifica a 

utilização particular do bem público e quem são as pessoas que lá desempenham 

suas atividades; 

 

2) Com relação ao campo de futebol do bairro Santa Luzia: 

a) Certifique se existe alguma pessoa física ou entidade de direito privado 

responsável pela administração e curadoria de referida área pública de esporte 

lazer. Em caso afirmativo, informe quem é o responsável pelo espaço, qual o ato 

ou contrato administrativo autorizativo ou o fundamento jurídico que justifica a 

utilização particular do bem público e quem são as pessoas que lá desempenham 

suas atividades; 

b) Informe se a área de lazer e a moradia anexa ao campo estão sendo atualmente 

utilizadas por particulares. Em caso afirmativo, esclareça quem são os 

beneficiários, se a utilização ocorre a título gratuito ou oneroso e qual o ato ou 

contrato administrativo autorizativo ou o fundamento jurídico que fundamenta a 

utilização do bem público pelos particulares. 

 

Ao ensejo, requer-se a disponibilização das cópias dos atos ou 

contratos administrativos eventualmente celebrados com particulares tendo como objeto a 

utilização dos espaços públicos especificados acima. 

  



JUSTIFICATIVA 
 

Chegou ao conhecimento deste parlamentar signatário que, 

supostamente, alguns espaços públicos municipais de esporte e de lazer do bairro Santa Luzia 

estão sendo indevidamente administrados ou utilizados privativamente por determinados 

particulares. 

Nesse sentido, com a finalidade de conferirmos maior publicidade 

e transparência para a gestão do patrimônio público municipal e, assim, averiguarmos a lisura 

e a juridicidade das circunstâncias de utilização privativa dos nossos espaços públicos de 

esporte e lazer por particulares, no exercício das funções fiscalizatórias inerentes à nossa 

vereança, solicitamos as informações e documentos acima relacionados. 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR,  

em 07 de outubro de 2022. 

 

 
 

Francisco Peretto 

Vereador Proponente 


