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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

INDICAÇÃO Nº           /2017 

 

                O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, 

inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

Aquisição de computadores, construção e instrumentalização de 

laboratório de ciências, climatização das salas de aula, melhorias no sistema 

de internet e construção de um auditório para a EEEFM Saturnino Rangel 

Mauro, localizada no município de Cariacica. 

 

Conforme constatado através de visita realizada nas instalações da 

escola Saturnino Rangel Mauro, no município de Cariacica, constatou-se que 

a referida instituição necessita de algumas melhorias na infraestrutura física 

que propiciem um ambiente de estudo adequado aos alunos, e também de 

trabalho para os profissionais que ali atuam. São estas: 

- Instrumentalização de um laboratório de informática. A referida 

instituição possui laboratório de informática, porém com poucos 

computadores em funcionamento, por isso, requer novos computadores, 

instrumentos essenciais para o processo de ensino-aprendizagem.  

- Construção e instrumentalização de um auditório, para que sirva de 

apoio para o desenvolvimento de atividades extracurriculares e que tenha 

capacidade de abranger toda a comunidade escolar. 

- Construção de laboratório de ciências, ferramenta essencial para dar 

suporte às aulas de ciências naturais. 

- Climatização das salas de aula, 

- Melhorias no sistema de internet. Enfatizamos que agora autorizado o 

uso de celulares nas aulas, e da implantação da pauta eletrônica, faz-se 
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necessário à instalação de um sistema de internet com velocidade compatível 

ao número de usuários e eficiente para atender as demandas da escola. 

 

Na certeza de relevante importância do pedido e certos do apoio do 

Excelentíssimo Governador, que tem como meta a melhoria na Educação do 

Estado, solicitamos que sejam cumpridas as indicações propostas. 

Agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos 

protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 


