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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente a EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, Profª. Maria Cecília
Amêndola da Motta, com cópias para, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, Sr. Murilo Zauith e ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, Sr. Reinaldo Azambuja, solicitando reforma e a cobertura
da quadra poliesportiva da Escola Estadual Padre João Tomes, no município de Três
Lagoas.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 24 de setembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, tendo em vista que a única Escola Estadual que não
tem cobertura, assim reiterando o pedido já feito, solicitamos a reforma e cobertura da
Escola pois irá contribuir e incentivar a prática de esportes e a interação dos mais de
600 (seiscentos) alunos e professores da Escola Estadual Padre João Tomes, assim
os alunos disporão de um local mais ameno e com melhor infraestrutura para praticar
esportes.
 
Além de promover a interação entre o corpo discente e o docente da referida escola, a
reforma e implantação da cobertura da quadra poliesportiva proporcionará lazer e
promoverá um maior desenvolvimento do espírito de equipe e de competitividade que
são importantes para o desenvolvimento dos alunos.
 
Por fim, informo que os munícipes de Três lagoas aguardam ansiosos a execução
dessas melhorias, pra que os alunos da Escola Estadual Padre João Tomes obtenham
um local apropriado para a prática esportiva, refletindo assim para um melhor
desenvolvimento escolar.
 
A presente proposição atende ao estudo e trabalho realizado pela assessora
parlamentar Leide Dayane Franco Ferreira.



DER01201 - Página  de 2 2

 
Diante do exposto,rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


