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PROPOSIÇÃO Nº. 448/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, e sua qualificação para o trabalho, tendo a escola 

como uma instituição de ensino, obrigatória e de direitos a todos, que prepara 

alunos em seus primeiros anos de vida e ao longo de sua formação.  

Desta forma, considerando que, a construção de quadras cobertas de 

esporte nas escolas visa garantir acesso aos alunos a uma prática esportiva 

segura, de qualidade, nas aulas de educação física e demais atividades da 

escola em visita a Escola Vicente Maués, nesta cidade de Abaetetuba, nos foi 

solicitado que apresentasse uma proposição a essa Casa Legislativa pedindo 

reforma e construção da cobertura no espaço da quadra de esportes da escola, 

que ajudará as crianças e os adolescentes da comunidade escolar na prática 

saudável de esportes, por meio das aulas de educação física e de projetos 

sociais que venham a ser desenvolvidos na escola.  

É importante salientar que por meio das práticas esportivas estes 

estudantes poderão experimentar a totalidade dos pilares da Educação, ou 

seja, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e 

aprender a ser. A cobertura do referido espaço beneficiará toda a comunidade, 

uma vez que a escola não dispõe de auditório para eventos e esse espaço servirá 

para a realização de eventos culturais, esportivos e sociais da escola e 

comunidade. 
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Os alunos da escola Vicente Maués localizada na confluência dos bairros 

de São José/São Lourenço em Abaetetuba, na sua maioria, não possuem outro 

espaço de convívio social a não ser o campo do Tietê e a quadra da escola, que 

devido à condição precária em que se encontra dificulta a prática de esportes 

seja no sol ou na chuva.  

Ante o exposto, requeremos na forma regimental, após deferimento do 

Plenário, que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba envie 

expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho, solicitando reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola 

Dr. Vicente Maués, no município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa seja 

dado a conhecer à Comunidade local, ao Conselho Municipal de Educação, à 

direção escolar, Ao SINTEPP, Paróquia das Ilhas, Z-14, Rádio Comunitária 

Guarany FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 

25 de novembro de 2022. 

 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT 

 


