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PROJETO DE LEI Nº. 078/2021. 

Considera de Utilidade Pública Municipal a entidade 
SOCIEDADE BENEFICENTE DESPORTIVA 
JUVENTUDE e dá outras providências.  

 
A Prefeita Municipal de Abaetetuba faço saber que a Câmara Municipal de Abaetetuba 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública municipal, a SOCIEDADE 

BENEFICENTE DESPORTIVA JUVENTUDE com sede e foro na cidade de Abaetetuba, 

Estado do Pará. Entidade sócio e desportiva, democrática e independente, sem fins 

lucrativos e sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, 

congrega os moradores residentes no bairro de São Lourenço e áreas adjacentes, neste 

município de Abaetetuba. Tem como objetivo geral defender os direitos da criança e do 

adolescente, procurando inserí-los nos programas que são destinados a proporcionar o seu 

bem-estar social, econômico, cultural e religioso, os quais são assegurados pelas leis que 

regem o nosso país, objetivando através do esporte e lazer evitar que frequentem o leito das 

ruas, ocasionado pela falta de ocupação, adesão às drogas e às más companhias, 

chegando à marginalidade. 

Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá a normas do fisco, 

atribuindo-lhe status de entidade de Utilidade Pública. 

Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tornado sem efeito a presente lei, caso seja 

constatado a falsidade das alegações e dos documentos apresentados, ou seja, modificada 

a realidade dos mesmos por fatos supervenientes. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 09 de 

dezembro de 2021.          

SOTÉRIO FAGUNDES 

VEREADOR PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Este Projeto que visa declarar de utilidade pública a SOCIEDADE BENEFICENTE 

DESPORTIVA JUVENTUDE, Entidade sócio e desportiva, democrática e independente, sem 

fins lucrativos e sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, 

congrega os moradores residentes no bairro de São Lourenço e áreas adjacentes, neste 

município de Abaetetuba. 

Vivemos em uma sociedade democrática, a qual foi estabelecida em meio a má 

distribuição de renda, gerando assim desigualdade e vulnerabilidade social, vitimando 

principalmente as crianças e adolescentes brasileiros, sendo necessário a criação de Leis e 

Estatutos que garantam os direitos dos mesmos. Diante dessas situações de risco social e 

vulnerabilidades que rodeiam as crianças e adolescentes de nossa cidade, aumento 

considerável da violência, além de famílias desestruturadas, crianças e adolescentes 

entrando cada vez mais cedo para a marginalidade, é que a justifica-se a criação da 

Sociedade Beneficente Desportiva Juventude, a qual vem criando ações de proteção e 

socialização junto às famílias, em favor da formação de verdadeiros cidadãos de bem para a 

sociedade. 

A Sociedade Beneficente Desportiva Juventude, foi fundada no dia 05 de maio 

de 2000, localizada à travessa Emídio Nery da Costa, n° 356, bairro de São Lourenço, é 

uma entidade sócia e desportiva, democrática e independente, sem fins lucrativos e sem 

distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, congrega os moradores 

residentes no bairro de São Lourenço e áreas adjacentes, neste município de Abaetetuba. 

A Entidade tem como objetivo geral defender os direitos da criança e do 

adolescente, procurando inserí-los nos programas que são destinados a proporcionar o seu 
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bem-estar social, econômico, cultural e religioso, os quais são assegurados pelas leis que 

regem o nosso País, objetivando através do esporte e lazer evitar que frequentem o leito 

das ruas, ocasionado pela falta de ocupação, adesão às drogas e às más companhias, 

chegando à marginalidade. 

Além disso, a Entidade promove o desenvolvimento social e pessoal das 

crianças e adolescentes, oferecendo-lhes lazer, atividades esportivas e sócio educativa, 

como forma de enriquecer e reativar suas potencialidades e habilidades. Organiza palestras 

de conscientização e resgate da cidadania com vista à conquista de sua autoestima e 

autoconfiança. Oferece o acesso às atividades artístico-cultural e esportiva através de 

oficinas, palestras de conscientização e resgate da cidadania. Desenvolve ações voltadas 

ao acompanhamento de crianças e adolescentes no aspecto familiar, educacional e 

religioso e também voltada à preservação do meio ambiente. 

A Entidade atende atualmente 200 (duzentas) crianças, adolescentes e jovens, 

oriundos de famílias carentes, na faixa etária de 05 a 20 anos de idade que praticam 

atividades sócio desportivas e de lazer, os quais são matriculados por seus pais/mães ou 

responsáveis que tem o dever de fazer o acompanhamento do filho, além de participar 

efetivamente das programações da Entidade. São atendidos alunos-atletas com deficiência 

física (DF), Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). 

Desenvolve-se ações voltadas para a Inclusão de Todos: Consiste em criar 

condições e oportunidades para a participação de todas as crianças e adolescentes no 

aprendizado e na prática do esporte, desenvolvendo habilidades e competências que as 

possibilitem compreender, transformar, reconstruir e usufruir as diferentes práticas 

esportivas; Construção Coletiva: Define-se pela participação ativa de todos os envolvidos 

na estruturação do processo de ensino e aprendizagem do esporte. Sendo assim, é 

imprescindível que alunos, professores e comunidade sejam corresponsáveis e cogestores 

do planejamento, execução, avaliação e continuidade das atividades; Respeito à 

Diversidade: Consiste em perceber, reconhecer e valorizar as diferenças entre as pessoas 

no que se refere à raça, cor, religião, gênero, biotipo, níveis de habilidades e possíveis 

deficiências; Educação Integral: Define-se pela compreensão do esporte como 
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possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e adolescentes, de maneira 

articulada com a escola; Rumo à Autonomia: Consiste no entendimento e na 

transformação do esporte como meio para uma educação emancipatória, superando o 

modelo de esporte atualmente difundido, em que prevalece a exclusão, a violência, o 

sexismo, o elitismo e a influência e imposição de modelos pela mídia. 

Com este grandioso Projeto Social, esperamos proporcionar oportunidades para 

aqueles que sobrevivem sem expectativa de uma vida melhor, afastamento das crianças e 

adolescentes da nociva convivência das ruas, diminuição das desigualdades sociais das 

famílias abaetetubenses, garantia dos direitos da criança e do adolescente do nosso 

Município como estabelece o Estatuto da criança e do adolescente (ECA), conquista da auto 

estima e autoconfiança das crianças e adolescentes da Entidade e a formação de um 

verdadeiro cidadão de bem para a comunidade. 

  Diante do exposto solicito o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras 

para que na forma regimental e cumpridos os demais requisitos legais, nos moldes da 

documentação anexa, este signatário conta com o apoio dos Nobres Pares para a 

aprovação do Título de Utilidade Pública à SOCIEDADE BENEFICENTE DESPORTIVA 

JUVENTUDE. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 09 de 

dezembro de 2021.          

 

 

SOTÉRIO FAGUNDES 

VEREADOR PSDB 

 

 


