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PEDIDO DE INFORMAÇÃO ______/2019 

 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

 

VANDINHO LEITE, deputado estadual no uso de suas prerrogativas regimentais e em 

conformidades com o Artigo 57 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado 

com o art. 35 do Regimento Interno, vem REQUERER que seja encaminhado ao 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR VITOR AMORIM DE ANGELO, o 

seguinte pedido de informação sobre a escolha de não aderir ao Programa Nacional das 

Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação (MEC) no âmbito da Rede Estadual de 

Educação. 

 

 A sociedade capixaba foi consultada de alguma maneira sobre o interesse a adesão ao 

Programa ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação 

(MEC) que vai liberar 54 milhões de reais para o programa em 2020, sendo 1 milhão de 

reais por escola e cujo recurso financeiro será investido no pagamento de pessoal em 

algumas instituições e na melhoria de infraestrutura, compra de material escolar e 

reformas, entre outras intervenções? Caso tenha sido consultada, solicito que apresente o 

formato e o resultado da consulta pública. 

 Houve alguma base de pesquisa para a negativa, e se houve solicito que encaminhe  o 

estudo que justifica a decisão. 

 Existe algum pedido de informação ao MEC para subsidiar a decisão da SEDU em não 

adesão ao Programa? 

 As escolas de turno integral tiveram redução de valores de repasse? Houve algum estudo 

que justifica essa decisão? Se existir, solicito que seja encaminhado. 

 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ministerio-da-educacao
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ministerio-da-educacao
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Sem mais no presente, aproveito o ensejo para apresentar-lhes voto de estima e elevada 

consideração. 

 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB – ES 
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