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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA ao Deputado Estadual Silvano Amaral a viabilidade de destinar recursos 

via emenda parlamentar ou através da Secretaria de Estado de Educação para 
construção de quadra poliesportiva com cobertura na “Escola Estadual Juscelino 

Kubitschek de Oliveira”. Localizada no Bairro Cidade Rosa/COHAB Nova, na cidade de 

Poconé - MT. 
  

Essa justa reivindicação atende pedido da direção, profissionais de 

educação, e dos estudantes conforme consta no Ofício n.º 006/2015, cópia apenso, 
recebido da Escola, o seu atendimento é fundamental para a prática de esporte e lazer na 

grade curricular de ensino, visando à interação com a comunidade, como subsidio 

importante para a formação da personalidade da criança e do adolescente, no seu 

desenvolvimento físico, psíquico e social. 
 

A destinação do recurso para a construção dessa quadra demonstrará a 

preocupação do ilustre Deputado no desenvolvimento da atividade estudantil, da 
educação física e da recreação de nossos alunos, pelo o que esperamos contar com 

devido atendimento. 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de fevereiro de 2016. 

 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 


