Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal do Natal - Palácio Padre Miguelino
GABINETE DA VEREADORA PROF. ELEIKA BEZERRA

INDICAÇÃO Nº 04/2018

Indica ao Exmo. Senhor Prefeito de Natal, através
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL),
que o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) receba o
nome de JOSÉ AUGUSTO BEZERRA DE
MEDEIROS
SOBRINHO,
como
forma
de
homenagem a este grande fomentador do esporte
em Natal.

A Vereadora Professora Eleika Bezerra Guerreiro, usando das
atribuições contidas no Art. 131, XI do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores, INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para que
através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, seja nominado o Centro de
Iniciação ao Esporte (CIE) em fase de construção, localizado no bairro de
Lagoa Azul – Zona Norte de Natal de CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
– JOSÉ AUGUSTO BEZERRA DE MEDEIROS SOBRINHO.

Natal, 29 de maio de 2018.

Vereadora Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora - PSL

APROVADA EM 06.06.2018

JUSTIFICATIVA
Falar sobre a história do esporte em nosso Estado e não mencionar os
feitos do Sr. José Augusto Bezerra de Medeiros é algo difícil, principalmente,
se adentrarmos mais especificamente na modalidade esportiva: basquete.
Diretor de Esporte, Atleta e Treinador, “Seu Zé”, como era conhecido,
comandou por dez anos (1953/1962) a equipe masculina de basquete da AABB
Natal. Como treinador do time adulto, foi tricampeão nordestino, campeão
juvenil e infantil por quatro vezes, no período dos anos de 1960, quando
consolidou a sua hegemonia local no basquete, tornando-se a estrela do
Nordeste e expandindo sua admiração a outros centros do país.
Treinou a Seleção do Rio Grande do Norte, a qual podemos destacar
vários atletas: Gerson, Ricardo, Haroldo, Fernando Nóbrega, Paulo Cunha,
Quincas, Moacir e tantos outros.
Em uma eleição realizada para escolha dos melhores atletas de
basquete do RN destacaram-se Paulo Cunha, Nilo Machado, Joaquim Jairo
(Quincas), José Moacir todos da AABB e Roberto Felinto do América.
Dentre os acima citados, Paulo Cunha e José Moacir participaram da
seleção brasileira. Além de Joaquim Jairo (Quincas), que estagiou na seleção
brasileira, podemos citar Nilo Machado Pereira como campeão de lance livre
em Porto Alegre/RS e José Moacir de Albuquerque que foi cestinha e campeão
de lance livre juvenil em Garanhuns/PE no ano de 1958.
“Seu Zé” foi, portanto, mestre nos ensinamentos do basquete, na
formação pessoal e construção de caráter de seus atletas amadores, além de
um colecionador de títulos cuja importância jamais será esquecida.
Desta forma, nada mais justo e merecido do que homenagear um
homem que teve como uma de suas metas de vida a de formar atletas e
desenvolver o esporte Norte-riograndense, nominando com seu nome um
Centro Esportivo que tem como cerne a formação de atletas e incentivo ao
esporte.
Natal, 29 de maio de 2018.

Vereadora Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora - PSL

