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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, observadas as disposições
regimentais e, após ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador André Puccinelli, com cópia à Secretária de Estado de
Educação, Maria Nilene Badeca da Costa, solicitando seja realizada reforma completa e
cobertura da quadra poliesportiva da Escola Estadual Olívia Paula, no Distrito de Piraporã,
Município de Itaporã-MS, atendendo pleito do Poder Legislativo Municipal e de toda a
sociedade local, consoante demonstram as Indicações ns. 0056/2013 e 0057/2013 e o abaixo
assinado firmado em apoio a tal iniciativa, cujas cópias seguem anexas.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 30 de abril de 2013.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA Escola Estadual Olívia Paula é a única unidade
educacional existente no Distrito de Piraporã, Município de Itaporã-MS, atendendo mais de
250 alunos nos três períodos escolares.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXApesar de sua manifesta importância, a estrutura física da
instituição, por ser muito antiga, não mais atende as necessidades dos alunos. Construída
há décadas, sua última reforma se deu em 1994, ou seja, há quase vinte anos.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAlguns pontos críticos mencionados pela Câmara Municipal
de Itaporã, nas indicações anexas, são problemas na rede elétrica e hidráulica, vazamentos,
irregularidades e desníveis no piso do pátio e da quadra poliesportiva, lajotas soltas, telhas
quebradas, inexistência de sala própria para o corpo docente, entre outros.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA quadra poliesportiva existente no local, além de não ofertar
qualquer proteção contra a chuva ou o forte calor, está com o piso totalmente irregular e
sem qualquer iluminação, com a mureta de proteção caindo, sem tabelas para a prática de
basquete, o que impede a administração de aulas de educação física aos estudantes, matéria
essencial ao currículo escolar.x
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x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDesta feita, visando oferecer um ensino digno e de qualidade
aos alunos que frequentam a instituição em apreço, merece aprovação a presente
indicação.x

