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PROJETO DE LEI Nº. 039/2022. 

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE E DESPORTIVA “CLUBE DE HANDEBOL 

ABAETETUBENSE MIGUEL ARCANJO-CHAMA” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 

DESPORTIVA “CLUBE DE HANDEBOL ABAETETUBENSE MIGUEL ARCANJO-CHAMA”, fundada 

em 16 de janeiro de 2012, com sede e foro na Avenida D. Pedro II, nº. 711 - bairro 

Centro, Abaetetuba-Pará. 

Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá às normas 

do fisco, atribuindo-lhe status de entidade sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

fins lucrativos, que possui projetos sociais como plano de esforço solidário que 

tem por objetivo melhorar um ou mais aspectos da sociedade. As iniciativas 

realizadas potencializam a cidadania e a consciência social da população, 

envolvendo-os na construção de um futuro melhor. 

Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tornado sem efeito a presente lei, caso seja 

constatado a falsidade das alegações e dos documentos apresentados, ou 

seja, modificada a realidade dos mesmos por fatos supervenientes. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 03 de 

agosto de 2022. 
 
 

Gelciney Matos de Carvalho 
VEREADOR-PL 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadoras. 
 
 

O Clube de Handebol Miguel Arcanjo “CHAMA” foi criado em 2012, no 
intuito de incentivar e difundir a prática do handebol em nosso município, sendo 
este, um Projeto vitorioso dentro e fora das quatro linhas. Pois é uma atividade 
esportiva iniciadora da  modalidade, que possui um perfil recreativo e competitivo, 
assim realizar também um trabalho social,  ocupando os adolescentes, jovens e 
adultos, tirando-os da ociosidade e melhorando a sua qualidade de vida e 
proporcione um envelhecimento ativo. Isso faz com que eles diminuam o contato 
com a marginalidade e o uso de drogas. 

Historicamente Abaetetuba sempre se destacou no cenário esportivo 
paraense, especialmente na modalidade handebol, que através do trabalho 
competente de profissionais de educação física e voluntários que amam esta 
modalidade, alcançou resultados expressivos para o esporte amador Abaetetubense. 
Com tudo nos últimos anos o handebol Abaetetubense vem deixando de participar 
dos eventos estaduais em todas as categorias e naipes (com exceção o corrente ano) 
e deixando de empolgar adolescente que em anos anteriores lotavam o ginásio 
municipal, as quadras públicas e privadas nos jogos escolares, jogos municipais e 
intermunicipais. 

Desta forma, o projeto visa atender crianças e adolescentes de ambos os 
sexos em situação de risco pessoal ou social que se encontra em bairros periféricos 
ao Centro Urbano, onde a oferta e serviços educativos e socioeducativos acabam por 
se tornar escassas. Efetuando intervenção necessária, em termos de um brincar 
lúdico, como, pular corda, pular elástico, corrida de saco (entre outras). Valorizando a 
vida, criando vínculos com estas crianças/adolescentes de forma que possibilite 
posteriores encaminhamentos a recursos disponíveis no município de acordo com 
problemas apresentados (Saúde, Educação e Assistência Social), restaurar vínculos 
familiares que estão em fase do rompimento, atuando junto à família; fazer uso e 
linguagem lúdica para conseguir tais objetivos; iniciar o trabalho baseado na 
realidade dos adolescentes, suas necessidades e expectativas.  
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Em face do exposto, considerando a importância da Associação Beneficente 

e Desportiva “Clube de Handebol Miguel Arcanjo -CHAMA” para a comunidade local 

coloco à apreciação dos nobres pares deste Legislativo, a presente proposta de lei. 

Que considera de UTILIDADE PÚBLICA A Associação Beneficente e Desportiva “Clube 

de Handebol Miguel Arcanjo -CHAMA”  e dá outras providências. 

 

 

Gelciney Matos de Cavalho - Gel 

VEREADbOR - PL 


