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

 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA as Suas Excelências Senhor Marco Aurélio Marrafon, 

Secretário Estadual de Educação, com copia Senhor Leonardo Oliveira, Secretário 
Adjunto de Esporte e Lazer, viabilizar estudo e tomadas de providencias para retomada 

das obras da quadra coberta deixada sem termino pela gestão passada desta secretaria 
na Escola Estadual Frei Carlos Vallet, onde a mesma se encontra com estrutura metálica 
e cobertura em perfeito estado e de qualidade faltando somente à adequação da rede 

elétrica e a construção das arquibancadas e termino do piso. Por acreditar em sua 
vontade de amenizar as deficiências dentro das unidades escolares de nosso Estado e 
sabendo do seu comprometimento com uma qualidade de ensino e aprendizagem e 

também com a escola atrativa para que se possa diminuir a evasão escolar das unidades 
de nosso Estado, acredito na sua pessoa e sei que acolhera esta reivindicação, pois a 

mesma irá atender não só os alunos matriculados da escola mais sim a comunidade 
escolar dos bairros Bom Pastor, São Judas, São Francisco, Santa Clara, Boa Esperança e 
circunvizinhas como um todo e aproveitando para o senhor deixar a marca de avanço da 

sua gestão. 
  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 07 de fevereiro de 2018. 

           

  
  
                         Vereadora Neya de Prof.º Francionei, MDB. 

 

 


