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PROPOSIÇÃO Nº. 134/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O parágrafo único do art. 1º título I da Constituição Federal versa: “Todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos desta constituição”. E aqui 

estamos nós, Vereadores (as) gozando da confiança daqueles que nos elegeram para representá-los e 

é em nome deles que ouso falar dos moradores do Bairro do Bosque. 

Caros(a) colegas (a) desta conceitua Casa, a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal 

garantem o direito desta população tão sofrida e a nós, seus representantes, garantir que esse direito 

seja respeitado e nesse afã trazemos à consideração de Vossas Excelências a necessária construção 

de uma Quadra Poliesportiva na Escola Ronald Reis Ferreira, vale destacar a importância do esporte 

para as crianças e adolescentes em idade escolar, o qual não é apenas para o desenvolvimento físico e 

motor, mas também para o desenvolvimento social. A partir de suas regras e condições, as crianças 

conseguem compreender formas de relacionarem-se com os outros, trocando experiências, competindo 

e ajudando uns aos outros. Prática esportiva infantil é capaz de prevenir muitos adoecimentos futuros, 

como o estresse, problemas respiratórios, cardíacos, de coluna e outros. Isso porque, a partir da prática 

de esportes, as crianças desenvolvem força óssea e muscular, além de melhorarem o desenvolvimento 

físico. 

Em face do exposto é que estamos nesta Tribuna diante destes (a) conceituados (a) legisladores 

(a), requerendo na forma regimental, depois de ouvir o Plenário e obter a aprovação dos (a) nobres (e) 

colegas Vereadores e Vereadoras para que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Prefeita 

Municipal, Francineti Carvalho, a fim de determinar ao setor competente de sua administração a 

construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Ronald Reis Ferreira, atendendo 

assim, ao apelo dos seus moradores. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer aos meios de 

comunicação, a direção da escola e aos moradores da comunidade local. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 02 de maio de 2022. 
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VEREADOR – PL 
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VEREADOR - PSD 


