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PROPOSIÇÃO Nº. 382/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras, 

O esporte é capaz de ser uma ferramenta importantíssima na educação, 

sobretudo de jovens. Não é por um acaso, que toda a área da educação física existe, 

se desenvolve e atua das mais diversas formas, desde o início da vida estudantil das 

crianças. Mais do que apenas promover exercícios físicos para as crianças, a 

educação física tem a intenção de que elas desenvolvam diversos aspectos, incluindo 

a interação positiva com os colegas. 

Além disso, com a apresentação de diversas brincadeiras e esportes, as 

crianças aprendem as mais variadas regras. Com as regras, aprendem a seguir o que 

é proposto de maneira organizada, a fim de um bom funcionamento dos jogos e 

exercícios. A cooperação com os amigos, em esportes coletivos, também tem grande 

importância na educação das crianças, ensinando valores do coletivo e trabalho em 

equipe. 

Ante o exposto, requeiro na forma regimental, após deferimento do Plenário, que 

a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie expediente a 

Excelentíssima Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, e ao 

Excelentíssimo Senhor Governador Helder Barbalho, solicitando a construção da 

Cobertura de uma Quadra na comunidade Sagrado Coração de Jesus Ramal 

Tauerá de Beja Escola dando a possibilidade àquele povo de poder ter um 

espaço digno para prática esportiva estudar. Que da decisão seja dado conhecer à 

Comunidade, ao Conselho Municipal de Educação, SEMEC, SEDUC, ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais - STTR, Ao SINTEPP, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de 

Pescadores, MORIVA, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Conceição e meios de 

comunicação em geral para divulgação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira 

Fonseca”, 24 de outubro de 2022. 

Edileuza Viegas Muniz 

Vereadora - PT 


