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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Alcides Pantoja Pinheiro, nascido em 24 de julho de 1938, filho de Raimundo Nonato 

Pinheiro e Evangelina Pantoja Pinheiro. Ele nos deixou em 22 de julho de 2019. Sendo um 

dos primeiros moradores do Bairro Francilândia, onde residia na Avenida Minas Gerais, 

nº.2450.  

Foi um dos fundadores do Veterano Futebol Clube, onde tudo começou, ao lado da 

igreja de São Francisco, em um campo chamado Cruz, sendo cedido naquela época pela 

Irmã Antonieta, a qual sempre podia contar com a contribuição do senhor Alcides em 

qualquer obra da igreja. Depois de muito tempo o campo foi pedido para a construção da 

Barraca de São Francisco de Assis. Os jogos, então passarão a acontecer no campo do 

senhor Jair Nery (in memoriam), chamado naquele tempo Iate Clube, hoje pertencente ao 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Tempos depois passaram a 

acontecer n campo da TED, antiga fabrica de palmito, chamada de Argolão. Como a vontade 

era grande em ter um espaço para jogar bola, foram em busca. Após várias conversas e 

insistência conseguiram de D. Alverina (não há certeza d nome) a autorização para jogar 

bola em um de seus terrenos; terreno este, que teve a parceria dos componentes dos times 

e da população para desmatar e limpar o terreno para fazer seu espaço de lazer e diversão. 

Passados alguns anos, Dona Alverina resolver vender o terreno. Os componentes do time 

resolveram pedir ajuda às autoridades municipais, no caso, o mandato naquele tempo era 

do Senhor Francisco Maués Carvalho, o popular Chico Narrina (in memoriam) o qual se 

reuniu na Barraca de São Francisco de Assis com todos os pertencentes a esses times que 

jogaram para em conjunto ter uma alternativa para ajudá-los, no caso da compra do terreno. 

Sem muito esforço autorizou a compra do terreno. Terreno este, localizado atrás da Igreja de 

São Francisco de Assis, chamado Campo da Francilândia. Jamais podemos esquecer de 
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citar aqueles que fizeram acontecer essa realidade: Alcides Pantoja (apelidado Senhor 

Comprido), José Serrão (apelidado Serrão), Agenor, Esperidião, Carrado, Landico, dentre 

outros. Não temos como homenagear tantos parceiros, escolhemos o Senhor Alcides por 

sua singular contribuição. Nesse sentido, conto com o apoio de Vossas Excelências para a 

aprovação do presente projeto de Lei.  

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.010/2022. 

 

DENOMINAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO 

DO BAIRRO FRANCILANDIA DE “CAMPO DE 

ESPORTE ALCIDES PANTOJA PINHEIRO E DÁ  

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

Art. 1° Fica denominado o Complexo Esportivo do Bairro Francilândia de Complexo 

esportivo Alcides Pantoja Pinheiro; 

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 

 

 


