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MENSAGEM 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Essa proposição tem a finalidade de denominar a Quadra Poliesportiva da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Betel, no Município de Xinguara, que está em fase de 

construção. 

 

Atitude acertada da Administração Municipal em construir prédio público com essa 

finalidade, pois a presença de uma quadra poliesportiva nas escolas é essencial para garantir 

que as aulas de educação física sejam ministradas com qualidade, e para que seja fornecida 

uma infraestrutura mínima para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 

Assim, para denominar a Quadra, apresento o nome de um homem que contribuiu 

positivamente com o desenvolvimento de nossa cidade, pioneiro, culto, solidário, professor de 

diversas disciplinas, inclusive de Educação Física. Esse homem é o falecido Senhor José 

Marques Neto, e abaixo relato sua biografia: 

 

“José Marques Neto, popularmente conhecido como Zé Neto, nasceu na cidade de 

Formosa, Estado de Goiás, no dia 01 de fevereiro de 1979. Veio para Xinguara, em março de 

1984, com 05 anos de idade. Filho do professor José Marques Filho e de dona Francisca 

Bárbara Marques, tornou-se pai de quatro moças (Taynara, Clara, Helena e Lara) suas 

maiores paixões. Casou-se a primeira vez com Leidiane Cruz Araujo e no segundo casamento 

com Lívia Cristina da Silva Alcântara.  

 

Foi alfabetizado na Escola Municipal Boa Sorte, em 1988, na zona rural de Xinguara, 

região da Jaguatirica. Concluiu a quarta série na Escola Municipal Cinderela no Setor 

Chácaras e a oitava série na Escola Acy de Barros. Cursou o segundo grau em Magistério na 

Escola Jader Barbalho e Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Pará. 

Tornou-se professor concursado na Secretaria Municipal de Educação de Xinguara, em 2008. 

Foi professor na escola particular Carlos Drumond de Andrade e várias escolas municipais: 

Escola Cinderela, Raimundo Henrique de Miranda, Acy de Barros Pereira, Clementina Natal, 

João Luis Purguy (Distrito Rio Vermelho) e Airton Sena na Paraíso do Araguaia. Na Escola 

Municipal Betel, no Setor Marajoara II, foi a última em que trabalhou.    
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No esporte, foi participante e incentivador de várias edições dos Jogos Estudantis em 

Xinguara (JOPEX), como estudante na juventude e como professor nas Escolas que 

trabalhava. Foi professor de educação física e treinador de futsal, vôlei e handebol, 

conquistando várias medalhas para suas Escolas. José Marques Neto era apaixonado pelas 

artes e cultura, foi poeta, compositor de dezenas de músicas, gravadas pela “Banda Zona R”, 

uma das músicas destaques foi “Xinguara-Araguaia”.  

 

Foi participante e liderança da Igreja Católica, atuando na Pastoral da Juventude e 

Comunidades Eclesiais de Bases, na Paróquia São José Carpinteiro e Diocese de Conceição 

Araguaia.  Participou do Governo Municipal na gestão do professor Davi Passos, de 2005 a 

2012, na equipe de coordenação do Congresso da Cidade e do Campo, mobilizando a 

participação popular naquele período.  

 

José Marques Neto foi uma liderança envolvida com os problemas sociais que afetava 

a população mais pobre. Conhecia bem a realidade dessas pessoas devido as suas andanças 

pela periferia da cidade, momento em que aproveitava para ouvir as dificuldades e anseios 

desta população. Um intelectual com visão dos problemas que afetava o mundo, o Brasil e o 

sul do Pará, sobretudo as desigualdades sociais e os problemas ambientais. O maior exemplo 

deixado por Zé Neto foi sua inteligência e sensibilidade diante dos problemas que afeta a 

humanidade. 

 

No dia 16 de julho de 2020, com 41 anos de idade, José Marques Neto veio a óbito em 

razão de várias complicações em sua saúde. Zé Neto deixou seu legado de amizades e 

companheirismo, um ser humano que conviveu intensamente na história da educação, das 

artes, da cultura e do esporte em Xinguara.” 

  

Dessa forma exposto, apresento o presente projeto, solicitando o apoio dos ilustres 

colegas em sua aprovação. 

 

 

Câmara Municipal de Xinguara, 25 de maio de 2021. 

 

  

  

Cleomar Cristani 

Vereador proponente 
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PROJETO DE LEI N.º 18/2021                                              DE 25 DE MAIO DE 2021. 

 

 

 

 

“Dispõe sobre a criação e a denominação de Quadra 

Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Betel, no Município de Xinguara.” 

 

 

 O Prefeito Municipal de Xinguara, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal 

de Xinguara, Estado do Pará, aprovou, e ele SANCIONA a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º Fica criada e denominada Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Betel, como: “Quadra Poliesportiva José Marques Neto”, situada na Avenida 

Orlando Luis Muraro, no Setor Marajoara II, Município de Xinguara. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, em 25 de maio de 2021. 

 

 

 

Cleomar Cristani 

Vereador proponente 

 


