
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

REQUERIMENTO Nº       /2017 

 

EXCELENTÍSSMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  

 

  O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, especialmente as previstas no artigo 57, § 2º 

da Constituição Estadual, requer a V. Exª que encaminhe ao Exmº Sr. 

Secretário de Estado de Educação, o seguinte pedido de informações acerca 

da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, Parque Residencial Laranjeiras, 

Serra/ES: 

 

1 – Qual o motivo das obras estarem paralisadas há mais de três anos? 

2 – Qual foi o Órgão/Secretaria que determinou a paralisação? 

3 – Qual a empresa contratada para executar as obras no local? 

4 – Qual a condição contratual da empresa junto ao Governo do 

Estado?  

5 – Existem perícias técnicas que mostram a realidade da estrutura 

física referente ao projeto original da obra? Se positivo, quem realizou 

as perícias? Que sejam encaminhadas cópias das mencionadas perícias. 

6 – Qual o valor do recurso reservado para a construção da escola? 

Qual o valor já investido pelo Governo até o momento? Há garantia do 

recurso no orçamento dos exercícios de 2017 e 2018? Se positivo, 

informar quais são as dotações orçamentárias inseridas na LOA. 

7 – Procedem as afirmações de uma possível demolição da obra? Se 

positivo, qual o fundamento técnico, e quais os setores que seriam 

demolidos? 



8 – Quais as providências que estão sendo tomadas para o reinício e o 

fim da obra? Encaminhar cronograma oficial de execução da obra 

mencionada.     

9 – A SEDU/ES pretende transformar a Escola Aristóbulo Barbosa 

Leão em Escola Viva - Turno Único? Como ficará a situação dos 

alunos matriculados, já que a Escola Viva não comporta todo o 

quantitativo existente?  Os alunos permanecerão no prédio que 

funciona atualmente a escola? 

10 – Caso a escola seja transformada em Escola Viva, como fará para 

suprir a demanda por vaga no tocante ao EJA/CEEJA e educação 

profissional? 

11 – A SEDU/ES está atenta e tem planejamento para suprir a 

demanda por vagas na região de Laranjeiras?  

 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017. 

 

 

Bruno Lamas 

Deputado Estadual - PSB 


