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PROPOSIÇÃO Nº. 225/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A prevenção e promoção da saúde estão previstas na Constituição de 1988, que 

também considera o ambiente escolar como um lugar propício para estas ações, 

principalmente nos aspectos que envolvem a saúde física. 

Considerando a realidade da Escola D. Ângelo Frosi e podendo constatar que a cada 

dia percebemos que nossas crianças e adolescentes muitas vezes não têm acesso à área 

de esporte e lazer, assim, a fim de proporcionar espaço de convivência, integração, e 

fortalecimento dos vínculos afetivos com práticas de modalidades esportivas diversas e de 

outras atividades congêneres que realmente garantam o desenvolvimento físico, psíquico e 

social com dignidade aos alunos da Escola D. Ângelo Frosi é que vimos solicitar 

providencias que o caso requer.  

Somos conhecedores que a educação, o esporte e o lazer são ferramentas 

indispensáveis no combate às drogas, violência, marginalização e à prostituição que 

atualmente vem se alastrando e corrompendo uma parcela considerável da juventude. Na 

oportunidade, enfatizo a importância da Construção da Quadra da EMEF D. Angelo Frosi no 

Bairro Cristo Redentor, principalmente para que os alunos tenham um espaço digno para 

desenvolvimento de práticas esportivas.  

Face ao exposto, requeiro, na forma regimental, que após decisão favorável do 

Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a Excelentíssima Senhora 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho Prefeita Municipal de Abaetetuba e Secretaria 

Municipal de Educação, solicitando a Construção de uma quadra na EMEF D. Ângelo Frosi 

(Bairro Cristo Redentor), para que os alunos possam ter um espaço adequado para as aulas 

de Educação Física. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação 

bem como a Direção da Escola e moradores das adjacências da escola citada.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 20 de 

junho de 2022. 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


