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PROPOSIÇÃO Nº. 146/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhoras 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/a que nos elegeram para representá-los/a e é em 

nome deles/a que ouso falar. 

Caros(a) Colegas (a) desta conceituada Casa, tanto a Constituição Federal 

quanto a Lei Orgânica Municipal garantem o direito desta população tão sofrida, e 

a nós, legisladores fazer com que esse direito seja respeitado, e um dos direitos 

deste povo está relacionado à sadia qualidade de vida, a qual o esporte de todas 

as modalidades é grande “contribuinte”. Nesse sentido, muitos praticantes de 

esportes e cidadãos comuns que gostariam de praticar esportes nos trouxeram a 

demanda de uma quadra de futevôlei coberta, espaço ainda em carência em 

nossa cidade. Entretanto, para que isso aconteça é necessário que haja um 

terreno para a construção da referida quadra. 

Vale destacar a importância de esportes para crianças e adolescentes, bem 

como entender que esses novos espaços públicos de convivência podem também 

ser utilizados pela terceira idade em atividades comunitárias, dentre outros.  

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

conceituados (a) legisladores (a), requerendo na forma regimental, depois de ouvir 
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o Plenário e obtendo a aprovação dos (a) nobres colegas Vereadores e 

Vereadoras para que seja encaminhado expediente a Excelentíssima Prefeita 

Municipal, Francineti Carvalho, a fim de que a nobre gestora determine ao setor 

competente de sua administração a construção de uma quadra coberta de 

futevôlei, em nossa cidade, em terreno de propriedade do município, atendendo 

assim, ao apelo da população. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à 

comunidade local via meios de comunicação. 

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

09 de maio de 2022. 

   

 

 

Gelciney Matos de Carvalho - GEL 
VEREADOR – PL 


