
Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
PODER EXECUTIVO 

 

 

Av. Humberto Frazão, s/n, Bairro Centro, CEP: 68150-000, Aveiro/PA. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

ASSUNTO: Registro de preços para Aquisição de diversos materiais de consumo e contratação 

de serviços para o desenvolvimento do Projeto Esporte e Lazer nas Cidades através da 

Prefeitura Municipal de Aveiro, com a organização e Coordenação da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo e Coordenação de Esporte 

 

O atual governo municipal de Aveiro dentro de seus objetivos tem o compromisso de lutar pelo 

fortalecimento municipal e regional e de desenvolver serviços e ações para sua comunidade 

dinamizando as experiências positivas de cada localidade existente em seu município e contribuindo 

assim para o seu crescimento. Nesse sentido vimos que o Programa ESPORTE E LAZER DA 

CIDADE-PELC contemplam as aspirações e necessidades do município em relação ao enfrentamento 

das dificuldades sociais através do esporte para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com 

necessidades especiais que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É por isso que o 

município de Aveiro buscará estratégias de conscientização a fim de atingir um público em geral para 

os mesmos benefícios que o Programa irá trazer para que o município, recebendo a oportunidade de 

execução das atividades venha valorizar todas as ações pertinentes ao programa. 

Apesar das grandes dificuldades encontradas, o município apresenta espaços esportivos satisfatórios 

para execução de atividades físicas ao qual o programa oferece. O Município de Aveiro foi fundado 

em 23 de Agosto de 1781 e teve sua Emancipação a Categoria de Cidade na data de 29 de Dezembro 

de 1961 e por se tratar de uma entidade pública, sempre busca dar continuidade em suas ações que 

visam desenvolver o município como um todo, assim como, o Estado do Pará e também o Brasil. 

Apesar de lutarmos contra as diferenças sociais que vem causando ao longo de nossas vidas uma luta 

desigual onde pessoas não conseguem viver com o mínimo de dignidade, precisamos estender as mãos 

aos parceiros como o Ministério do Esporte que através do Governo Federal vem oportunizando 

crianças e adolescentes em todo o País a fim de receberem instruções de cidadania, respeito, disciplina, 

apoio nos estudos, prática do esporte diversificado e de lazer, pois, o Projeto PELC oportuniza 

crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência que se encontram em situação 

de risco. 

A Prefeitura Municipal de Aveiro visando essa realidade encontrada na Comunidade de Cametá, 
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com grandes situações de vulnerabilidade social, levando muitos de nossos jovens, adolescentes e 

pessoas adultas ao mundo das drogas, pois os mesmos não tem em nossa sociedade novas opções de 

escolha que possam oferecer uma melhor qualidade de vida. A comuniade de Cameta é uma 

comunidade ribeirinha com mais de 200 Familias, carente de acões sociais, e tem como base de 

sustento e de recursos financeiros atividaes voltadas para a agricultura familiar e de subsistencia e 

atividades de pesca artesanal e comercial de pequena escala, no mais a comunidade busca valorizar seus 

costumes e tradições, através de eventos Religiosos como a Festividade de Santa Terezinha Padroeira 

da comunidade; Festa de São Tomé; Festas de Clubes da Comunidade; Festas Juninas e como 

tradição/cultural e de costume realiza também o Festival da Caratinga no mes de Fevereiro. 

E O Programa Esporte e Lazer nas Cidades traz em suas diretrizes e como resultados esperados 

a melhoria na qualidade de vida dos usuários do Pelc, aqui sendo realizado na comunidade de Cametá 

dando aos mesmos novas opções no meio social, poder oferecer novas atividades esportivas e 

culturais, valorizando também sua tradições e costumes. 

Aveiro/PA, 01 de março de 2019. 
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