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INDICAÇÃO Nº ____/2019 
 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DEPUTADO 
ERICK MUSSO 

 
 
  
 
O Deputado ADILSON ESPINDULA, no uso de suas atribuições 
regimentais contidas nos Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 
2.700 de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, a seguinte 
 
  

I N D I C A Ç Ã O 
 
 
Para a reforma, adequações e outras providências na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Hermann Berger.  
 
  

Palácio Domingos Martins, ES, 16 de abril de 2019. 

 
 
 
 ADILSON ESPINDULA 
 Deputado Estadual - PTB 
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JUSTIFICATIVA 
 
Estamos fazendo ao Governo do Estado a presente indicação para a reforma, 

adequações e outras providências na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Hermann Berger, localizada no Centro de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. 
 
A Unidade Escolar tem diversas necessidades a serem atendidas para dar aos 
seus alunos conforto e comodidade, incentivando-os ao estudo.  
 
A escola atualmente funciona em situação precária, precisa de reforma e 
ampliação, pois a demanda de alunos é grande e a escola não está 
comportando e atendendo as necessidades dos estudantes. 
 
O prédio da escola é antigo e os problemas se agravam a cada ano, exemplo 
disso é banheiro feminino dos alunos que possui infiltração na parede e impede 
a passagem de água até as torneiras dos lavatórios. No banheiro masculino 
existem vazamentos nas válvulas antivandalismo dos lavatórios, nos vasos 
sanitários e no mictório. A água corre constantemente nas torneiras, pois as 
válvulas apresentam problemas. 
 
Outro grande problema é a parte elétrica do prédio. A escola apresenta queda 
de energia constante, as lâmpadas queimam com muita frequência e os 
refletores do pátio precisam ser ligados manualmente. Vale ressaltar que, nem 
sempre estes refletores funcionam, deixando o pátio escuro. 
 

As janelas do prédio estão em péssimo estado, enferrujadas, e os funcionários 
têm dificuldade de abri-las e fechá-las. Tendo a necessidade imediata de trocá-
las. 
 

O muro na parte externa da escola localizado atrás do prédio está caindo, 
encostado nas árvores, sendo sustentado apenas por algumas escoras. 
 
A quadra que a escola utiliza fica do outro lado da rodovia. Todos os dias, os 
professores de Educação Física e os alunos precisam atravessar a rodovia 
para ter acesso à quadra. É necessária a construção de uma passarela 
elevada ou uma faixa elevada, além de sinalizações para que os veículos 
diminuam a velocidade. Já foram registrados casos de atropelamentos no local. 
Há dois quebra-molas, mas não são suficientes. É preciso garantir a segurança 
dos alunos ao atravessar a pista. 
 
É previsto na Constituição Federal, em seu Art. 205, que o Estado tem o dever 
de fornecer Educação e é direito de todos recebê-la, visando proporcionar a 
esses alunos o pleno desenvolvimento e seu preparo para o exercício da 
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cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta forma, para propiciar tal 
desenvolvimento é necessário que os alunos tenham ambiente adequado para 

o estudo, mas a Escola Federico Boldt, não está propiciando tal ambiente, 
prejudicando severamente o aprendizado dos alunos. 
  
Pelo exposto, vimos à presença de Vossa Excelência solicitar apoio no sentido 
de atender às reivindicações contidas nesta Indicação, em benefício da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Federico Boldt.  
. 
 

Palácio Domingos Martins, ES, 16 de abril de 2019  
 

 
 

ADILSON ESPINDULA 
Deputado Estadual – PTB 
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