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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental,
seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO às Ilustríssimas
Senhoras Lourdes Alves Neres de Souza, Ana Ruthi Martins Faustino de 
Souza e Cristiana Neto da Silva, respectivamente, Diretora, Diretora-
Adjunta e Presidente da APM, da escola estadual Professor João Magiano
Pinto - JOMAPE, extensível a todo o corpo docente e discente, em razão
do excelente desempenho de seus alunos no ENEM 2019, alcançando o
1ª lugar dentre todas as escolas estaduais de Três Lagoas.
 
A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com as
Ilustríssimas Senhoras Lourdes Alves Neres de Souza, Ana Ruthi Martins 
Faustino de Souza e Cristiana Neto da Silva, respectivamente, Diretora,
Diretora-Adjunta e Presidente da APM, da escola estadual Professor João
Magiano Pinto - JOMAPE, extensível a todo o corpo docente e discente,
em razão do excelente desempenho de seus alunos no ENEM 2019,
alcançando o 1ª lugar dentre todas as escolas estaduais de Três Lagoas.
 
A escola foi fundada em 27/01/70, pelo Governador Pedro Pedrossian,
como nome de Centro Educacional, sendo que, em março de 1971,
passou a se chamar Centro Educacional Professor João Magiano Pinto,
em homenagem ao pioneiro na educação na cidade de Três Lagoas. Em
13 de maio de 1998 foi determinada a denominação que permanece:
Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto.
 
A instituição possui ótima localização, ocupando um prédio com dois
pisos, sendo que sempre foi muito bem conceituada, tanto que muitos
cidadãos que hoje se estacam na vida pública e na iniciativa privada da
região nela receberam suas formações estudantis.
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Marca da escola sempre foi sua fanfarra, que abrilhantou diversos
concursos estaduais e nacionais. Porém, em 1996, teve as atividades
encerradas. Em 2018 foi retomado este belo projeto, com autorização do
Núcleo de Arte e Cultura da SED, com nome de Banda de Música JOMAP,
a qual, em 2019, recebeu por Emenda Parlamentar do deputado Eduardo
Rocha recursos que tornou possível a aquisição de uniformes para todos
os componentes da banda.
 
A escola possui 24 salas de aulas e 1.458 alunos matriculados,
oferecendo além do ensino básico, fundamental I e II, ensino médio,
cursos profissionalizantes - como técnico em serviços Jurídicos integrado
ao ensino médio e os cursos profissionalizantes, no período noturno.
 
A escola que é carinhosamente conhecida como JOMAP, no presente
ano, completou 50 anos de resistência, sendo certo que a comunidade
escolar envolvida merece essa justa homenagem por ter alcançado o
primeiro lugar no ENEM 2019, entre as escolas estaduais do município,
sendo a 14ª colocada do Estado e a 5ª entre as escolas estaduais fora da
Capital.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 06 de agosto de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA

 Vice-Presidente da ALEMS   
 
O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:
Diretoria da Escola JOMAPE
Av. Antônio Trajano, 1662 - Centro,
Três Lagoas - MS, 79601-003


