Unidade – Gabinete do Diretor Geral
Ofício n° 206/2016-GDG

14 de outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Evandro Roman
Deputado Federal
Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados
CEP 70.160-900 – Brasília – DF

Assunto: Emenda para Construção de Ginásio de Esportes para Comunidade

O Deputado Evandro Roman, enquanto professor de educação física e árbitro
tem sido um grande apoiador para ações de esporte, laser para a população paranaense.
Além de ter contribuído para outras conquistas na área da saúde, agricultura e educação.
A UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz
do Iguaçu, atualmente constitui-se como instituição de ensino superior e conta com 13
cursos de graduação: e cinco cursos de pós-graduação, atende um contingente de mais
de 2000 estudantes, detém aproximadamente 250 professores e 150 agentes e
estagiários.
Com isto, o Campus de Foz do Iguaçu visando oferecer um espaço adequado
para o desenvolvimento de atividades esportivas nas diversas modalidades, incentivar o
desenvolvimento de práticas esportivas entre a comunidade acadêmica e entorno a
Unioeste, promover a integração interna e externa à Universidade, proporcionar
momentos de laser e melhoria da qualidade de vida para a comunidade, tem o interesse
na construção de um Ginásio de Esportes para atendimento da Comunidade.
Com a construção de um Ginásio de Esportes, a Universidade poderá sediar e
promover eventos esportivos, promovendo a cidade e região, tendo em vista que se trata
de um município turístico e de fronteira.
Diante do exposto solicitamos uma Emenda, para Unioeste, Campus de Foz
do Iguaçu, viabilizar a construção do Ginásio de Esportes, na importância de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais).
Na oportunidade, transmitimos o nosso elevado apreço e sinceros
agradecimentos, e ficamos à disposição para esclarecimentos necessários.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Fernando José Martins
Diretor Geral do Campus de Foz do Iguaçu
Port. n.º 002/2016-GRE

