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PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas
constitucionais e regimentais, e regimentais, especialmente as previstas no art.
17 inciso XXXI da Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 (Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo) e art. 57, § 2º
da Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que encaminhe ao Exmo.
Sr. Vitor de Angelo, Secretário de Estado da Educação, o seguinte pedido
de informação:
1- Qual órgão do Governo do Estado pertence a área destinada situada na
Rua Capitão José Maria, no bairro Araçá, município de Linhares,
localizada entre a Superintendência Regional de Educação e a Escola
José Caldas Brito (Polivalente II)?
2- O local é alvo de constantes reclamações da comunidade, pois é usado
por marginais para atividades ilícitas (drogas e sexo ao ar livre), neste
contexto, existe destinação dessa área para uso do Estado definido?
Caso positivo, informe o órgão e plano e/ou projeto para o local.
3- Caso contrário, há a possibilidade do órgão responsável em solucionar o
problema desta área, que além da grande quantidade de mato, também
está servindo de descarte de lixo irregular?

4- Há critérios para que esta área esteja fiscalizada regularmente, e
contatos para que a comunidade possa obter informações, e até mesmo
colaborar com denúncias do que acontece na área?
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Sala das Sessões, 21 de maio de 2019.

