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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: 

Adequação da biblioteca, atenção à acessibilidade, 

climatização, melhorias na internet, construção e instrumentalização de 

laboratório de informática, contratação de vigilantes, e construção de 

auditório para a EEEFM Professora Maria da Paz Pimentel. 

 

Conforme constatado através de visita realizada nas instalações 

da escola Profª Mª da Paz Pimentel, no município de Fundão, constatou-

se que o prédio da referida instituição necessita de melhorias na sua 

infraestrutura que propiciem um ambiente de estudo adequado aos 

alunos, e também de trabalho para os profissionais que ali atuam. São 

estas: 

       - 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. 

- Promoção de acessibilidade nos acessos principais acessos 

da escola. 

            - Climatização das salas de aula. 

- Melhorias no espaço físico da Biblioteca e melhoramento do 

acervo literário. 

Identificador: 380030003500340039003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Gabinete do Deputado Estadual Sergio Majeski 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 602 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950. 

Telefones (027) 3382-3582 / 3382-3583 -  E-mail: sergiomajeski@al.es.gov.br 

 

- Construção de um espaço próprio para Laboratório de 

Informática e aquisição de novos computadores para compor o 

Laboratório.  

_ Contratação de profissionais de vigilância, especialmente 

para o turno noturno, haja vista que nesse período o número de alunos 

é expressivo. Além disso, a escola enfrenta problemas como brigas e o 

consumo de drogas que aliado à falta de policiamento, tornando o 

ambiente vulnerável. Portanto, reiteramos à necessidade da atenção 

da SEDU com a contratação de vigilantes, a fim de preservar a escola, 

e inibir o uso de entorpecentes e ação de traficantes.  

 

Na certeza de relevante importância do pedido e agradecendo 

antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos protestos 

de elevada estima e consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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