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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
  
 

Gilson de Araújo Quaresma, nascido no Rio Itacuruçá, ilhas de Abaetetuba, em 25 de 

junho de 1965, filho de Aluizio de Lima Quaresma, o quinto entre 12 irmãos, pai de dois 

filhos, Gil Quaresma e Cristina Quaresma e com uma neta, que era o seu xodó, Julinha, filha 

do Gil.  

Nasceu em uma família de pessoas que praticam futebol e tem como estilo de vida 

construir amizades e usar o esporte como instrumento de interação entre as pessoas. Morou 

e estudou no Rio Itacuruçá até os 10 (dez) anos de idade até que seu pai, Aluizio, veio com 

a família para a sede do município onde concluiu o Ensino Médio e trabalhou em princípio na 

iniciativa privada, mas parte de sua vida foi dedicada à vida pública como funcionário da 

Prefeitura Municipal, em alguns setores da administração pública, primeiramente como 

“Apropriador” (como era chamado quem fazia expedição de carteiro de trabalho); como 

chefe do setor de terras do município, por muitos anos;  em 2015, como Secretário Municipal 

de Meio Ambiente teve importante contribuição por ocasião da resolução nos problemas 

causados por uma ocupação irregular de uma área de preservação na Vila de Beja e 

também agindo para amenizar os impactos ambientais causados pelo naufrágio do Navio 

Aydhar na Vila do Conde.  

Como desportista teve uma grande contribuição para o crescimento do esporte 

amador de nosso município. Foi um dos fundadores, jogador e técnico do Independente 

Atlético Clube, time de futebol que inicialmente contribuiu muito com o crescimento do futsal 

em nosso município.  

Gilson foi treinador de vários clubes de futsal de nosso município e também da 

seleção de futsal formada pela Liga Abaetetubense, onde se sagrou campeão. Sempre 

ligado ao esporte amador. Gilson era um amante do futebol e teve passagem por vários 
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clubes sempre com o objetivo de buscar o fortalecimento e o reconhecimento do esporte 

amador em nosso município.  

Gilson nos deixou em 27 de dezembro de 2021, vitima de um trágico acidente de 

trânsito. É triste a sua partida, mas o teremos sempre na memória.  

Em nosso município há muitos desportistas que merecem ser homenageados, 

entretanto, acredito ser justa a homenagem de denominar o Centro de Artes e Esportes 

Unificados com o nome de Gilson de Araújo Quaresma, em face da dedicação desse 

saudoso desportista que tanto fez pelo esporte amador local.   

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 28 de 

fevereiro de 2022. 

 
 
 

__________________________________ 
Gelciney Matos de Carvalho-GEL 

VEREADOR - PL 
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Projeto de lei nº. 008/2022. 

ALTERA A DENOMINAÇÃO DO CENTRO DE 

ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, PARA  

“CENTRO DE ARTES E ESPORTES 

UNIFICADOS GILSON DE ARAÚJO 

QUARESMA” E DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1° Fica alterada a denominação do Centro de Artes e Esportes Unificados do 

município de Abaetetuba/Pa, para  “Centro de Artes e Esportes Unificados Gilson de Araújo 

Quaresma”; 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba Mário Ferreira Fonseca, em 28 de 

fevereiro de 2022. 

 
 
 

__________________________________ 
Gelciney Matos de Carvalho - GEL 

VEREADOR - PL 
 

 


