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PROPOSIÇÃO Nº. 030/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O município de Abaetetuba tem uma população estimada de 160.439 mil habitantes (IBGE 

2018), com grande percentual de jovens, estes convergidos em áreas rurais e nos diversos bairros da 

sede. 

Uma quadra esportiva visa a atender necessidades daqueles que fazem práticas esportivas, e 

na oportunidade, enfatizo a importância da quadra para estimular a prática de esportes na 

comunidade, principalmente, para evitar que os jovens entrem no vício em drogas. Sempre priorizando 

o que a comunidade quer de melhor, neste caso, encaminho mais um benefício para os jovens de toda 

comunidade, um espaço de inclusão social que estará disponível diariamente para a população. 

Somos conhecedores que a educação, o esporte e o lazer são ferramentas indispensáveis no 

combate às drogas, à violência, à marginalização e à prostituição, que atualmente vem alastrando e 

conquistando uma parcela considerável da juventude.  

Considerando essa realidade e podendo constatar que a cada dia percebemos que a nossa 

juventude, adolescentes e crianças muitas vezes não têm acesso para a área de esporte e lazer que 

realmente garanta o desenvolvimento físico e psicossocial com dignidade.  

Diante do exposto é que apresento o seguinte requerimento: 

Requeiro que depois de lida esta proposição, ouvida e obtida a aprovação do douto Plenário, a 

Mesa Diretora da Câmara Municipal, encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre gestora autorize a Secretaria 

competente de seu Governo, a executar reforma da quadra poliesportiva do bairro Algodoal, buscando 

proporcionar espaço de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos afetivos com práticas 

esportivas de modalidades diversas e de outras atividades congêneres entre os moradores do citado 

Bairro. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Direção da Quadra Poliesportiva do bairro 

Algodoal e aos meios de comunicação do Município.  

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

2022. 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
VEREADOR – PL 


