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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópias à Secretária de Estado de
Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Ednei Marcelo Miglioli, solicitando a conclusão da montagem da quadra de esportes da
Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva, no Município de Corumbá/MS, uma vez que o
material a ser utilizado encontra-se deteriorando ao ar livre. A presente proposição reflete
pedido da Câmara Municipal de Corumbá, exposto em requerimento de seu Presidente,
Vereador José Tadeu Vieira Pereira, cuja cópia segue anexa. Justificativa abaixo.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 23 de junho de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDBx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva, no Município
de Corumbá, teve seu ato de criação em 27 de maio de 1964, como o nome de Grupo Escolar
Octacílio Faustino da Silva e em janeiro de 1983, passa a se chamar Escola Estadual de
Pré-escolar, 1º e 2º Grau Octacílio Faustino da Silva. Ganhou esse nome em homenagem
ao prefeito, que por 2 vezes foi eleito.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTem atualmente 1.700 (mil e setecentos) alunos nos três
turnos de funcionamento, os quais, juntamente com toda a direção colegiada e a comunidade
corumbaense, valorizam muito o esporte, acreditando que através dele pode-se alcançar
sucesso na aprendizagem.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA instituição escolar é campeã de vôlei dentro do Estado de
Mato Grosso do Sul, também, possui títulos de Futsal e Fanfarra, faltando apenas uma
quadra de esportes coberta para melhorar o desempenho de seus atletas.x
x

DFO00811 - Página 2 de 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXConsiderando que o material para montagem da estrutura
da tão sonhada quadra de esportes coberta lá se encontra exposto ao tempo, solicita-se
a urgência no atendimento da presente proposição e a mobilização de esforços para a
conclusão de sua montagem.x

