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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 009/2021 
 

 
DISPOE SOBRE OUTORGA DE TITULO DE 

EMBAIXADOR DO ESPORTE AO JOVEM ATLETA 

PARALIMPICO CARLOS AFONSO CARDOSO DE 

OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, no uso da atribuição que 

lhes foram atribuídas, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto 

Legislativo: 

Art. 1º - Fica outorgado o Título de Embaixador do Esporte ao atleta CARLOS 

AFONSO CARDOSO DE OLIVEIRA em reconhecimento ao seu relevante desempenho 

como Atleta Paralimpico destacando nosso município e nas competições regionais e 

estaduais.  

Art. 2º - A outorga do Título de Embaixador do Esporte será conferida ao 

homenageado em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal. 

 Art. 3º - As despesas correntes com a confecção do Diploma correrão por conta de 

verbas do Orçamento do exercício de 2021.  

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 27 de 

outubro de 2021. 

 

SOTÉRIO FAGUNDES 

VEREADOR- PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  
 

Apresentamos ao Egrégio Plenário o presente projeto de Decreto 

Legislativo com o qual pretendemos homenagear com Título de 

EMBAIXADOR DO ESPORTE, O JOVEM ATLETA PARALIMPICO 

CARLOS AFONSO CARDOSO DE OLIVEIRA. 

 

 O esporte é reconhecido como fenômeno plural e agregador capaz de agir como um 

facilitador importante do desenvolvimento humano e unificador dos povos para uma cultura 

de paz. O esporte Paralimpico é praticado por atletas com deficiência física, intelectual e 

visual. Os atletas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, têm se 

destacado em competições regionais, estaduais e nacionais, dentre eles Carlos Afonso 

Cardoso Oliveira, idade 17 anos, nascido no município de Abaetetuba, morador do Ramal 

Velho km8, 390- Maúba, estrada velha de Beja, filho de Andrea Reis Cardoso e Carlos 

Afonso Oliveira. Aluno do 8º ano/9 do turno da manhã na Escola Cristo Redentor e no contra 

turno está matriculado no Atendimento Educacional Especializado-AEE da APAE de 

Abaetetuba, tendo o diagnóstico de DI- Deficiência Intelectual e baixa visão. 

          Carlos Afonso Cardoso Oliveira, foi indicado ao professor do treino esportivo Manuel 

Lobato graças ao seu potencial no futsal, que ao conhecer o aluno identificou a sua 

habilidade no esporte e em seguida conversou com seus pais sugerindo para os mesmos, a 

matrícula no contra turno, na APAE, para receber os treinos no respectivo esporte. O jovem 

iniciou seu atendimento em 2019 e dois dias na semana eram reservados para os treinos. 

No decorrer das atividades esportivas, o professor percebeu que Carlos tinha um grande 

potencial para correr e saltar. A partir dessa observação o incluiu nos treinos de atletismo, 

além do futsal. O jovem passou a treinar corrida e salto em distância. No mesmo ano, 

participou dos jogos estudantis do Município de Abaetetuba, ganhando todas as provas na 
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corrida e salto em distância, concorrendo com alunos sem deficiência e, foi selecionado para 

participar da Paralimpíada Estadual em Belém representando o município de Abaetetuba, 

conquistando ouro nos 150m e 400m. No ano de 2021, Carlos Afonso, foi selecionado 

novamente para representar o município de Abaetetuba nas Paralimpíada, conquistando 

medalhas de ouro na corrida dos 400m livres,  e no salto em distância e medalha de Prata 

na corrida de 1500m livres. O aluno está cotado a participar da Paralimpíada Nacional. 

Valorizar os atletas paraolímpicos do nosso município é fortalecer a inclusão. 

Estamos caminhando com passos firmes na tão almejada busca de uma sociedade mais 

justa, mais igualitária, mais solidária e que, efetivamente, inclua pela cidadania plena todos 

os seus cidadãos, com o compromisso de garantir o direito para todos os seres humanos. 

Por entendermos que a trajetória que vem sendo traçada pelo indicado merece o nosso 

reconhecimento, solicitamos aos nobres colegas vereadores e vereadoras, que após 

aprovação em plenário, seja concedido o título de EMBAIXADOR DO ESPORTE ao jovem 

atleta Paralimpico CARLOS AFONSO CARDOSO DE OLIVEIRA. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mario Ferreira Fonseca, em 27 de 

outubro de 2021.  

 

 

Sotério Fagundes 

VEREADOR – PSDB  

 

 

 


