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ESTADo Do PARaNÁ
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara l{unicipal de Cascav

Recs ()

c rotocolo

E o quc Requer. Sala das Sessõcs

Cascavel, 9 de julho 2019

Vercador ,/ PSC

Justihcaçã<r

O espote é uma importante ferrâmentâ tansformadora, r'isando aproximar os porros e

fazer com quc cstes exercitem nào somcntc o cor?o! mas também a hcnte, paÍâ que possam obtcr
resultados mais exprcssivos na sua vida, seja cla profissional, estudantil ou dcdicada ao lazet,

Á sohcrtação ao nobre tlcputado fedeml, reptescntante de Cascâvel, r,em dc cncontro com
a política municipal da Secretatia tla Educação e do Govemo N'Iunicipal. Â estrutura eflcontm se

em estado dc depreciação. Em se tratando quc é uma escola companilhada ern Estado/NÍunicípio,
a construção desta quadra e do muro, é cm beneficio à toda comunidade que r.-ai uüzar as

instalações. Este investimento é uma forma de valorizat a cscola do campo.

-t\ tesposta se existe prer.isào dc invcstimentos ou pror.idências gerais, dará alento aos

motadores, direção da escola, ptofcssores , pds e alunos.
PeIo motivo expresso, espeÍamos contar com o vosso apoio para clarmos ciência à

comunidade.
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REQUIIIRO, nos termos do art. 148, IV do Regimento lnterno, seja encaminhad<-r expediente ao

Excelentíssimo Senhor Er.andro lloman, Deputado Fedcral, Câmara dos l)cputados,
Brasflia/DF, solicitando seus esforços perânte o Governo Federal, com o objetivo de angariar
recutsos Ftnanceitos Ír serem dcspcndrdos ao NIurucípio de Cascar.'el, para a cr>nstn-rção de uma

quadra policsportiva coberta e também fechamento da átca, atrar'és de cerca palito, muro ou
ouúa alternativa scgura apropriada, no Cológio/Escola N{urucipal São Francisco de Âssis,
kxahzzda na Br 369, I(m 511 na área rural do tcasscntatnento São de Francisco de ;\ssis no
N{urucípio dc Cascavel.


