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PROPOSIÇÃO Nº. 087/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

A prática de esportes beneficia imensamente o ser humano, prevenindo o surgimento de 

doenças, contribuindo para a formação física e psíquica e oferecendo uma vida mais saudável; 

desenvolve habilidades sócio emocionais, como disciplina, responsabilidade e trabalho em equipe; 

importante para o sucesso escolar e para a vida. 

Sabemos também que essa prática é um meio de prevenção ao uso de drogas e melhoria da 

saúde física e mental, principalmente de jovens e adolescentes, e necessitamos em nosso Município 

de espaços e equipamentos públicos para a estruturação e formação de nossos indivíduos. 

Neste trabalho quero trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, que no Bairro em frente 

à Escola Leonardo Negrão, verificamos que existe um campo o qual é um espaço amplo, e servirá 

para um Complexo Esportivo, que irá atender não só a demanda escolar, como também aos 

moradores do citado bairro e circunvizinhanças. 

Como sou conhecedor da realidade e necessidades do Bairro Francilândia, é que apresento o 

seguinte requerimento: 

REQUEIRO na forma regimental, após decisão favorável do Plenário, que a Mesa Executiva 

encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, solicitando que a nobre gestora transforme o campo existente em frente à Escola Leonardo 

Negrão, próximo a Igreja São Francisco de Assis, Bairro Francilândia, em um COMPLEXO 

ESPORTIVO, contendo todos os equipamentos necessários para os usuários do citado espaço 

esportivo, e com isso tencione propiciar lazer e pratica esportiva a muitos dos jovens do bairro em  

situação de vulnerabilidade social. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos moradores do 

bairro Francilândia e aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de abril de 

2021. 

Gelciney Matos de Carvalho - GEL 
VEREADOR- PL 

 

 


