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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

INDICAÇÃO Nº           /2019 

 

                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: 

 

Reforma do refeitório e banheiros, construção de laboratório de 

informática, melhorias na acessibilidade e internet, climatização, 

aquisição de novos quadros e instrumentalização do auditório para a  

E.E.E.F.M Professora Maria de Lourdes  Santos Silva localizada no 

Município de Cariacica. 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, 

respeitosamente, ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito 

Santo que sejam adotadas medidas de reforma e ampliação nas 

instalações da E.E.E.F.M Professora Maria de Lourdes  Santos Silva, 

localizada no Município de Cariacica, que atualmente encontra-se em 

condições  precárias.  

 

Conforme relatório fotográfico e visita realizada por este 

deputado, constatou-se que apesar dos esforços da gestão, e da 

comunidade escolar, o prédio esta em estado deficiente de 

conservação e por consequência, são visíveis problemas que indicam 

que a escola necessita de peculiar atenção. Sua inauguração data do 

ano de 1973. Com sucessivos reparos e construções emendadas ao 

longo dos anos, atualmente a escola carece de intervenção na sua 
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acessibilidade e urgente climatização. Identificamos ainda que, Há 

problemas com a conexão de internet sendo insuficiente para as 

demandas da escola. O refeitório e banheiros necessitam de reforma, e 

os quadros das salas de aula estão gastos necessitando serem 

substituídos por novos. Por fim solicitamos ainda a instrumentalização do 

auditório para dar suporte às atividades extraclasse, e a construção de 

um espaço para que seja montado o laboratório de informática.  

 

Na certeza de relevante importância do pedido, solicitamos 

que sejam adotadas as medidas necessárias para a melhoria das 

instalações da escola em questão. Certo do apoio do Governador, que 

tem como meta a melhoria na Educação do Estado do Espírito Santo, 

agradecemos antecipadamente o atendimento da solicitação, 

renovando protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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