
 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO      / 20 

 

Os deputados estaduais abaixo assinados, com base no artigo 59 e seguintes do 

Regimento Interno, requerem a V. Ex.ª autorização para a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, composta por 03 (três) membros, para no prazo de 90 

(noventa) dias apurar a real situação financeira, respectivas autorizações 

concedidas pelo Poder Público, transferências de titularidade/vendas, valores das 

mensalidades, questões contábeis,  trabalhistas e  tributárias, dentre outros 

assuntos relacionados às instituições de ensino particular do Estado do Espírito 

Santo. 

Imprescindível o registro do relevante interesse público do fato a ser apurado e, 

consequentemente, da indubitável necessidade da instalação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito ora requerida, tendo em vista a importância da apuração para o Poder 

Público e para a população do Estado do Espírito Santo, considerando a essencialidade 

da educação na vida dos cidadãos, uma das áreas mais afetadas durante a pandemia do 

coronavírus atualmente vivida, situação geradora de diversas consequências para os 

capixabas. 

Diante do exposto, solicitamos o deferimento do presente requerimento. 

  

Sala das Sessões, 22 de junho de 2020. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS  

Deputado Estadual - PSD 
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