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PROJETO DE LEI Nº. 043/2022. 

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA “O 

VÊNUS ATLÉTICO CLUBE”, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública O VÊNUS ATLÉTICO CLUBE, fundado 

em 20 de maio de 1949, com sede e foro na cidade de Abaetetuba, estado do Pará, 

localizada na Rua 1º de maio nº.1749, bairro São Lourenço. 

Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá as 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 23 de 

agosto de 2022. 
 
 

Gelciney Matos de Carvalho 
VEREADOR-PL 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadoras. 
 
 

A denominação do Vênus Atlético Clube, foi uma sugestão feita por ocasião 
da fundação da entidade esportiva em 1949. 

A homenagem à mulher foi uma das causas principais da denominação  
Vênus, na mitologia romana e grega, era a deusa da beleza e  do amor e, na época da 
fundação do clube, a participação  da mulher nos acontecimentos sociais e 
desportivos locais era intensa, ao ponto delas serem presença constante nos 
estádios, desfiles cívicos e eventos sócio-culturais, levando o seu incentivo ao clube 
de sua predileção. Os fundadores do Vênus, numa forma de homenagear essas 
mulheres tão abnegadas ao esporte, resolveram dar ao móvel Clube o nome de uma 
Entidade Mitológica  que expressasse, de maneira abrangente, a beleza e o amor, 
sendo ainda o astro mais brilhante do céu, só perdendo para o sol  e para a lua em 
luminosidade. 

Pra que ficasse perfeitamente patente que a intenção era homenagear as 
mulheres  abaetetubenses, o Senhor Jair Nery, ao idealizar o emblema do clube 
recém fundado, fez questão de inserir o desenho de um gameta feminino, no interior 
do qual estão as iniciais V.A.C., entrelaçadas artística e estaticamente, na cor branca 
sobre um fundo azul do céu, pois é um astro popularmente também chamado de 
Estrela d’alva. 

Buscando sempre no amor a fonte de suas inspirações, até hoje o Vênus 
permanece líder na preferência abaetetubense, notadamente muito querido pelas 
mulheres, as grandes homenageadas. 

 
A organização do Vênus Clube tem por finalidade proporcionar a prática  de 

todosvc os desportos, principalmente o futebol, profissional , não profissional e 
amador.  
    Em face do exposto, considerando a importância do Vênus Atlético Clube 
para a comunidade local coloco à apreciação dos nobres pares deste Legislativo, a 
presente proposta de Lei. Que considera de UTILIDADE PÚBLICA O VÊNUS ATLÉTICO 
CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Gelciney Matos de Cavalho-gel 

VEREADbOR-PL 


