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Excelentíssimo Senhor Presidente da Cãmara Municipal de Cascavel.

REQUER nos teÍmos do art. 148, IV, do Regimento Interno, que seja encaminhado
pedido de providências à Assembleia Legislativa do Estado doParunâ,localaada r..aPr:.ça

Nossa Senhora da Salete, s/n, Centro Cívico da Cidade de Curitiba, perante Excelentíssimo
Senhot Deputado Estadual Mátcio Pacheco/PDT, que edja esforços junto ao Governo do
Estado do Paraná paÍa 

^ 
reahzaçáo de reformas nas quadras poliesportivas dos Colégios

Estaduais \ü/ilson Joffre, São Cristóvão, Marechal Castelo Branco e Eleodoro Ebano
Pereira, localizados no Município de Cascavel - PR.

É o qr. Requer. Sala das Sessões.

Cascavel, 7 de outubro de201,9.

JustiFrcativa.

, Os colégios estaduais §7ilson Joffre, São Cristóvão, Matechal Castelo Branco e Eleodoro
Ebano Pereta são instituições de ensino fundamental e médio, que atendem milhares de jovens

todos os üas na cidade de Cascavel. São seguÍamente insutuições reconhecidas pelo seu êxito na

aprovaçào de alunos em vestibulates da Universidade Estadual do Oeste do Paranâ (Jnioeste) e

demais instituições de ensino pdvadas em nossa cidade, bem como instituições públicas e pnvadas
em todo o Estado.

Porém, esses colégios não passam por melhotias e reformas há alguns anos. Âs estruturas
são antigas, defasadas e defrcitâias. Especialmente âs quadras poliesportivas não atendem mais às

demandas dos alunos e professores. E necessária a manutenção desses espaços visando
ptoporcionar um ambiente saudável pata aqueles que utüzam dessas estÍutuÍâs, possibilitando um
ensino de qualidade por parte dos profissionais de Educação Física, que é disciplina de extrema
relevância no pÍocesso de formação dos jovens. Ademais, os ginásios e quadtas podem ser u ilizados

paÍaa execução de tarefas multidisciplinares dentro do ambiente escolar.

Igualmente, os equipamentos esportivos são prepondetantes p^ta 
^ 

fotmação de atletas e

incentivo à prâaca esportiva, que somente corrobor^ pata a disciplina e respeito à hierarquia no
âmbito escolaÍ, e auxiüa nos curdados da saúde dos adolescefltes que podem levar esse hábito paÍa a
vida adulta.

Por todos os motivos expostos, solicito as reformas citadas em epígrafe. Sern mais para o
momento, externo meus votos de elevada estima e distinta consideração,
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