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PROPOSIÇÃO Nº. 370/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

 

Os espaços públicos esportivos são construções propostas com a finalidade de 

garantir acesso ao lazer na sua versão contemplativa e ativa, principalmente. Eles 

podem ser classificados em áreas de acesso restrito e áreas de acesso livre.  

Os objetivos do esporte na formação humana, segundo Teixeira (1999), são a 

promoção da saúde, sociabilização, construção de valores morais e éticos, recreação 

e lazer. 

A prática esportiva age no cérebro das pessoas de forma que: Melhora o 

humor; Aumenta a concentração; Reduz o estresse e a depressão; Melhora a 

qualidade do sono; Mantém o peso saudável; Melhora a confiança; Estimula a 

liderança e melhora o desempenho escolar. 

O esporte pode atravessar as barreiras que dividem as sociedades, tornando-o 

assim uma poderosa ferramenta para apoiar esforços de prevenção de conflitos e de 

construção da paz, tanto simbolicamente no nível global, quanto de maneira 

bastante prática dentro das comunidades.  

Dessa forma, vimos solicitar a construção de um espaço esportivo na Praça do 

Bairro  São Sebastião, cidade de Abaetetuba. 

Diante do exposto, REQUEIREMOS na forma regimental após decisão 

favorável do Plenário, que a Mesa Diretora da Casa Legislativa encaminhe 
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expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA 

RODRIGUES CARVALHO e a Secretaria Municipal de Obras solicitando a construção 

de um espaço esportivo na Praça do Bairro São Sebastião, cidade de Abaetetuba. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via meios de comunicação 

sediados no município de Abaetetuba. 

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

17 de outubro de 2022. 

   

Max Willian Sousa Farias – MAX FERA 
VEREADOR - MDB 

 

 

Cristiano Silva Lopes 
VEREADOR - PSD 

 

 

 

 


