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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: 

Retomada do pagamento do Bolsa-Dedicação aos estudantes 

beneficiários de bolsa integral de estudos no Programa Nossa Bolsa. 

No ano de 2006 foi criado no Estado do Espírito Santo o Programa 

Nossa Bolsa, com o objetivo de fornecer bolsas de estudos a alunos de 

cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. 

Posteriormente, em 2007, foi inserida na lei a criação do Bolsa-

Dedicação, passando então a ser concedido trimestralmente o valor 

de R$ 300,00 aos estudantes beneficiários de bolsa integral, como forma 

de auxílio para a aquisição de materiais de estudo e para outras 

despesas relacionadas à formação acadêmica. 

 

Embora o valor concedido seja baixo, essa ajuda financeira 

constituía uma fonte fundamental de recursos para auxiliar os 

estudantes em despesas como a aquisição de livros, cópias, impressões 

e para a compra de material escolar. Porém, verificamos que desde o 

ano de 2013 o edital de concessão destas bolsas deixou de ser aberto 

anualmente, em desconformidade com a lei estadual em vigor.  
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Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia e verificamos que até o momento não há a previsão de 

retomada deste auxílio, motivo que nos levou a formular esta indicação.  

Dessa forma, na certeza de relevante importância do pedido e certos 

do apoio do Excelentíssimo Governador a iniciativas que tragam 

ganhos à educação do Estado, encaminhamos a presente indicação 

agradecendo antecipadamente e renovando nossos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSB 
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