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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 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, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação, o seguinte requerimento: 

 

 

Informações relacionadas ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de 

Educação (2015/2025) – Lei nº 10382/2015 

 

 

META 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos 

estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PEE. 

 

1) Situação atual em que o Estado se encontra para o cumprimento da Meta; e 

2) Medidas que estão sendo tomadas para alcançar a Meta. 

 

Em especial, o que já está sendo feito e o que se pretende fazer em relação às estratégias: 

 

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à  juventude; 

 

2.14) implantar, em regime de colaboração, políticas públicas para correção das distorções 

idade/série, promovendo ao educando condições de inserção e de acompanhamento nas séries 

posteriores; 
 

 

Sala das Sessões, 11 de março de 2019. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB  

 

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cumprimento dos Planos Nacional (PNE - 

2014/2024) e Estadual de Educação (PEE - 2015/2025) 
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