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REQUERIMENTO Nº      /2019 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 O Deputado que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais e 

regimentais, sobretudo as funções relacionadas ao controle externo previstas nos arts. 70 e 

71 da Constituição Estadual, requer a este Presidente, ouvido o Plenário, nos termos dos 

arts. 1º, VII e 92 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, que seja 

encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo SOLICITAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E AUDITORIA, onde requer que este se digne a auditar 

as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, no 

município de Serra/ES, iniciadas no ano de 2012 e que culminaram, no ano de 2018, na 

demolição de parte do que fora construído. 

 

J U S T I F I C A T I V A 

Desde 2015 questionamos formalmente o Governo do Estado sobre a retomada das 

obras da E.E.E.F.M. Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no município de Serra. As obras de 

foram iniciadas no ano de 2012 com o objetivo de reformar o prédio que até então estava há 

mais de 40 anos em funcionamento. Com o prazo de conclusão previsto para o ano de 2014 e 

um orçamento estimado em 9 milhões de reais, as obras até hoje não foram concluídas. 

Segundo o Iopes, a empresa contratada para executar o serviço faliu e abandonou o contrato. 

Assim, conforme é possível verificar no Geo-Obras, mais de 6 milhões de reais foram gastos 

na construção, sendo que em 2018, após o abandono das obras ocorrido no ano de 2015, 

optou-se pela demolição parcial da estrutura. Isso é mais um absurdo cometido por um 

governo que gastou milhões em propaganda e em quatro anos não concluiu a obra de uma 

escola.  
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Destacamos ainda que os alunos e toda a comunidade escolar são penalizados com a 

falta de compromisso do Governo e da Secretaria de Educação. Desde 2012 os alunos foram 

levados para um espaço provisório onde funcionava uma faculdade em Jardim Limoeiro, o 

que vem desde então sendo motivo de queixas e protestos de estudantes, que alegam falta de 

estrutura. Com destaque o espaço precário para a prática de educação física, a ausência de ar 

condicionado, de ventiladores e a parte elétrica com problemas constantes, além dos riscos de 

assaltos nas redondezas. Fora que o aluguel tem custado aos cofres públicos cerca de R$ 80 

mil reais por mês, resultando em uma despesa superior a R$ 5 milhões enquanto se aguarda a 

obra da nova escola em Laranjeiras. 

Assim, precisamos, urgentemente, identificar e responsabilizar os responsáveis pelo 

desperdício de mais de R$ 6 milhões. Para que não pairem dúvidas quanto a estas despesas, 

requeremos ao Plenário desta Casa que encaminhe a presente solicitação à Corte de Contas. 

Vitória, 31 de maio de 2019 

 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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