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ESTADo oo eRnaxÁ

REeuERTMENTo N" 31 l, ,2019,
(?roporrente: Vereador Carlinhos OlivciralPSC) CAMARA MUN!CiPAL DE CASCAVEL

nlRecebi ô

I-:xcclcntíssimo Senhor Prcsidcntc da Cânrara Niunicipal de Casca

REQUEIRO, flos termôs do art. 148, IV do Reg.imento Intetno, seja encaminhado expcdicntc ao
Excelendssimo Senhor Evandro Roman, l)cputado Fcdctal, Câmata dos Deputados,
BrasíLia/DF, solicitando pror.-idências quanto aos cncaminhamentos pata r.iabilizar Ginásio de
Esportes, salas de aulas e ouúos i.uvestimentos para melhorar â estrutura física da l-scola
N'Íunicipal Carlos de Carvalho, do Dtsuito de São Salvador, Ir.{unicípio de Cascavel, l>avrnâ a

saber:

1- Em sua yisita em abril de 2019, \rossa Excelência manifestou exisú empenho destinatlo a

obta do Ginásio de Esportes pâÍâ â esüuftrra do Colégio Cados de Can'alho - Sào Sah,ador.
O referido empenho está mantido ou cntrou nos cortcs dc custos govcrnamentais?

2- Â comunidade escolar apontou ncccssidadcs clc mais szlas dc aulas pata melhorar a infra
csüuturâ c outros ncccssários. Houve cflcaminhâmento parâ r-iabilizar o Íecurso fedetal? Se

sim, dctalhar. Sc não, quais das pr:ssrbihdades de apresentar emendas a respeito?
3- Il,xisttndo pctspectivas de recutsos fedetais, estariam ro oÍçâmeflto deste ano (2019) ou

2020? Detalhar quais teriam os invesdmentos.

E o que Requer. Sala das Scssôcs.

Cascavcl, l7 dc sctcmbro 2019.
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arlinho ve1Ía
Vereador ,/ PSC

Jusuficaçào

Conforme sua visita recente (abdl de 2019), à Escola Mumcipal Cados de Carvalho,
do Disttito de São Salvador, It{unicípio de Cascavel, Pataná, houve sensibüzação positjva junto ans
ditctorcs, pais, scrvidotcs e alunos da unidade educrcional desta comunidade.

Em recente visita da Comissão de Educaçào da Càmarz de Vereadotes de Cascavcl, a

comunidade escolar voltou a rcitcrar as ncccssidadcs já apontadas por vossa senhotia enaltecendo
empenho de recursos pa um ginásio de espoÍtes e vontade polÍtica de empenhar recuÍsos nâ

completa revitalizaçào da unidade escolar, hoje em dualidade da estrutuÍa: Estrutura/NÍunicípio.
Considerando as rcivindicaçôcs rccóm aprcscntada à esta Comissão de Educaçào e ,

tcndo ciência dc visita suas, manifestaçào a favor de encaminhamefltôs, elâltecemos e
manifestamos ser de exúema importância prosseguir no emp
atcndcr à comunidade üstrital c escolar.

enho destas con<1ui stas visando
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