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Abaetetuba – Pará
RESOLUÇÃO Nº ...../2018.

ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA INSERINDO O INCISO IV À ALÍNEA E) § 1º, DO ART. 169
INSTITUINDO A COMENDA “EMBAIXADOR DO ESPORTE” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, aprova e sua Mesa Executiva
promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º – A alínea e), § 1º, Art. 169 do Regimento Interno da Casa passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 169
§ 1º
e) Concessão de titulo de cidadão honorário, ou qualquer outra honraria ou homenagem a
pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município, ou tenha se
destacado em sua área de atividade, cujas comendas se constituem de:
I - .....
II - .....
III - ....
IV – Comenda “EMBAIXADOR DO ESPORTE ABAETETUBENSE – honraria destinada a
pessoas que tenham, contribuído para o desenvolvimento da prática esportiva e/ou que

tenham se destacado no cenário esportivo em âmbito municipal, estadual, nacional ou
mundial.
Art. 7º – Esta Resolução

entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 18
de junho de 2018.
GELCINEY MATOS DE CARVALHO – GEL
VEREADOR – PR
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JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,

Abaetetuba tem sido historicamente destaque no cenário estadual e até mundial
com relação ao esporte. Seja no futebol, handebol ou qualquer outra modalidade, os
abaetetubenses estão cada vez mais competitivos e vitoriosos.
Abaetetuba tem tantos nomes e tantos destaques, no aspecto esportivo, e nós, na
função de legisladores não podemos deixar essa geração e outras que virão, passar como
se nada tivessem realizado. E uma comenda de mérito é o mínimo que podemos fazer,
reconhecendo o mérito de tais talentos, grandes nomes do esporte local.
A comenda “EMBAIXADOR DO ESPORTE ABAETETUBENSE” foi pensada como
uma forma de incentivar e reconhecer grandes talentos do esporte de Abaetetuba..
Referida comenda, que ora apresentamos, tem como propósito homenagear
cidadãos abaetetubenses que tenham contribuído para o desenvolvimento da prática
esportiva e/ou que tenham se destacado no cenário esportivo em âmbito municipal,
estadual, nacional ou mundial.
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