
EMENDA SUPRESSIVA AO PL Nº 195/2015 
Suprima-se o artigo 3º do PL 195/2015. 
Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei 195/2015, fica suprimido.  
Vitória-ES, 11 de maio de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 159/2015 
Acrescenta novo artigo ao PL 159/2015 e renumera os demais subsequentes. 
Art. 1º - Acrescenta-se novo artigo ao Projeto de Lei 159/2015, após o artigo 3º, renumerando-
se os demais, com a seguinte redação:  
“Art. 4º Constituem condutas ilícitas a inobservância do disposto nesta Lei e ensejam 
responsabilidade do agente público ou militar. 
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as 
condutas ilícitas praticada em inobservâncias desta Lei serão consideradas faltas disciplinares 
que deverão ser punidas segundo os critérios estabelecidos na respectiva legislação de 
regência do agente público ou do militar. 
§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público ou o militar responder, 
também, por improbidade administrativa, conforme o disposto em legislação pertinente.” 
 
EMENDA ADITIVA Nº 07/2015 AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA NOVO ARTIGO AO PL 234/2015 E RENUMERA OS DEMAIS. 
Art. 1º - Acrescenta-se novo artigo ao Projeto de Lei 234/2015, após o Artigo 5º, 
renumerando-se os demais, com a seguinte redação:  
“Art. 6º O Estado promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências estaduais de 
educação até o final do decênio, precedidas de conferências municipais e anteriores às 
conferências nacionais estipuladas no PNE, a serem articuladas e coordenadas pela Comissão 
de Elaboração e Acompanhamento do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo - COPEES. 
§ 1o  À COPEES caberá também promover a articulação das conferências estaduais de 
educação com as conferências municipais que as precederem. 
§ 2o  As conferências estaduais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) 
anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PEE e subsidiar a elaboração do 
plano estadual de educação para o decênio subsequente. 
Vitória, 08 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA NOVO ARTIGO AO PL 234/2015 E RENUMERA OS DEMAIS. 
Art. 1º - Acrescenta-se nova estratégia 19.11 a Meta 19 do Plano Estadual de Educação, com a 
seguinte redação:  
“ 19.11) garantir eleições diretas para o cargo de diretor escolar, em todas as unidades de 
ensino, com validade de 5 anos, e com apenas uma reeleição. 
Vitória, 03 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA A ESTRATÉGIA 3.12 À META 3 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DISPONDO 
SOBRE A GARANTIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO TRABALHADOR. 
Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.12 à Meta 3 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, 
passando a vigorar com a seguinte redação, e renumerando as demais: 
“(...) 
3.12) garantir o acesso e as condições de permanência necessárias ao estudante trabalhador.” 
Vitória, 16 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA A ESTRATÉGIA 3.17 A META 3 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DISPONDO 
SOBRE A REDUÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO MÉDIO. 
Art. 1º - Acrescenta a Estratégia 3.17 a Meta 3 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 



“(...) 
3.17) Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 20% (vinte e cinco por 
cento), em até cinco anos, e para 15% (quinze por cento), em até dez anos.” 
Vitória, 15 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 17/2015 
ACRESCENTA PARÁGRAFO 2º AO ART. 14 DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2015. 
Acrescenta §2º ao art. 14 com a seguinte redação: 
 “Art. 14. [...] 
§2º O disposto no inciso III deste artigo não se aplicará aos contratados para o fim 
estabelecido no inciso III do art. 2º, durante o ano letivo da rede estadual de ensino.” 
Vitória, 14 de setembro de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 159/2015 
Dá nova redação ao Artigo 4º do Projeto de Lei 159/2015. 
Art. 1º - O Artigo 4º do Projeto de Lei 159/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 4º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.” 
Vitória-ES, 18 de maio de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 234/2015 
MODIFICA A ESTRATÉGIA 20.8 DA META 20 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DISPONDO 
SOBRE PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAQ – CUSTO ALUNO QUALIDADE. 
Art. 1º - Modifica a Estratégia 20.8, constante na Meta 20 do Anexo Único do Plano Estadual 
de Educação, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“ 20.8) garantir a implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ no prazo de 2 (dois) anos de 
vigência deste PEE, acompanhando continuamente os ajustes a serem feitos com base em 
metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC;  
 (...)” 
Vitória, 10 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA NOVA ESTRATÉGIA 20.7 À META 20 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, QUE 
DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAQi, RENUMERANDO AS DEMAIS. 
Art. 1º - Acrescenta nova estratégia 20.7, constante na Meta 20 do Anexo Único do Plano 
Estadual de Educação, passando a vigorar a seguinte redação, e renumerando as demais: 
“20.7) o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi deverá ser implantado no prazo de 1 (um) ano 
de vigência deste PEE; 
(...)” 
Vitória, 10 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 234/2015 
ALTERA ESTRATÉGIAS DA META 20 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO GARANTIR 
A IMPLANTAÇÃO DO “CAQi” E DO “CAQ” CONFORME DETERMINADO NO PNE. 
Art. 1º - As Estratégias 20.6 e 20.7, constantes na Meta 20 do Anexo Único do Plano Estadual 
de Educação, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“20.6) garantir a adoção do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado 
com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será, 
progressivamente, reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 
20.7) fiscalizar e garantir a implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro 
para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a 
partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais 
da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 



equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação 
e transporte escolar; 
(...)” 
Vitória, 08 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 234/2015 
ALTERA A ESTRATÉGIA 3.1 DA META 3 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ACRESCENTANDO 
A MATRIZ DO ENEM E O PROEMI. 
Art. 1º - A Estratégia 3.1 da Meta 3 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“3.1) implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a Matriz para o ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Médio) e o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, 
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;  
(...)” 
Vitória, 15 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 234/2015 
MODIFICA A ESTRATÉGIA 7.25 DA META 7 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
Art. 1º - A Estratégia 7.25 da Meta 7 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 
“7.25) Implementar, em regime de colaboração entre Estado, União e Municípios, políticas de 
inclusão e permanência escolar para adolescentes que se encontram cumprindo medidas 
socioeducativas em meio aberto, fechado e internação cautelar, e os que se encontram em 
situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e demais legislações vigentes;  
(...)” 
Vitória, 16 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2015 AO PL Nº 234/2015 
ALTERA A META 7 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ADEQUANDO-A ÀS MÉDIAS 
ESTADUAIS DO IDEB PROJETADAS PARA O PERÍODO 2015-2021. 
Art. 1º - A Meta 7 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“META 7 - Fomentar a qualidade da educação básica, do campo e da cidade, em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias estaduais para o IDEB: 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 (...)” 
Vitória, 08 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2015 AO PL Nº 234/2015 
 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5,6 5,8 6,1 6,3 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5,0 5,3 5,5 5,8 

ENSINO MÉDIO 4,7 5,1 5,3 5,6 



MODIFICA A ESTRATÉGIA 14.12 DA META 14 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 
ADEQUAÇÃO AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.   
Art. 1º - A Estratégia 14.12 da Meta 14 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“META 14 - (...) 
14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 
(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 
(...)” 
Vitória, 09 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 234/2015 
MODIFICA A ESTRATÉGIA 18.3 DA META 18 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
GARANTINDO LICENÇAS REMUNERADAS INTEGRALMENTE PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU.   
Art. 1º - A Estratégia 18.3 da Meta 18 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“META 18 - (...) 
18.3) Garantir, a partir da aprovação deste PEE, nos planos de carreira dos profissionais da 
educação do sistema estadual e dos sistemas municipais, licenças remuneradas integralmente 
para qualificação profissional em nível de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, incluindo a 
progressão funcional associada à qualificação profissional por cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento; 
(...)” 
Vitória, 16 de junho de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 344/2015 
Dá nova redação ao Artigo 1º do Projeto de Lei 344/2015. 
Art. 1º - Modifica o Artigo 1º do Projeto de Lei 344/2015, passando a vigorar com a seguinte 
redação:  
“XVII – Projetos de agricultura, pecuária ou hortifrutigranjeiros que contemplem área de acima 
de 300 ha (trezentos hectares) ou menores, quando se trata de áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental.” 
Vitória-ES, 31 de agosto de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 344/2015 
Modifica o Artigo 1º do Projeto de Lei 344/2015.   
Art. 1º - Modifica o Artigo 1º do Projeto de Lei 344/2015, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
“XIV – Exploração econômica de recurso florestal nativo ou floresta plantada acima de 100 ha 
(cem hectares), ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 
importância do ponto de vista ambiental;” (...) 
Vitória, 31 de agosto de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 17/2015 
MODIFICA A ALÍNEA A DO INCISO III DO ART. 2º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
17/2015. 
Dê-se a alínea “a” do Inciso III do art. 2º, a seguinte redação: 
“Art. 2º. [...] 
III – [...] 
a) de capacitação, afastamento ou licença; 
Vitória, 16 de setembro de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 17/2015 
MODIFICA O INCISO IX DO ART. 2º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2015. 
 



Dê-se ao Inciso IX do Art. 2º, a seguinte redação: 
“Art. 2º. [...] 
IX – atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas 
entidades públicas e da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade 
pública;  
Vitória, 16 de setembro de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 17/2015 
MODIFICA O INCISO VII DO ART. 2º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2015. 
Dê-se ao Inciso VII do Art. 2º, a seguinte redação: 
“Art. 2º. [...] 
VII – contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo 
igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo 
comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica e capacitação, 
excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;” 
Vitória, 16 de setembro de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 17/2015 
MODIFICA O §1º DO ART. 2º E O ART. 18 DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2015. 
Dê-se ao §1º do art. 2º e ao art.18, a seguinte redação: 
“Art. 2º. [...] 
§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá 
ultrapassar 10% (dez por cento) do total de docentes efetivos com jornada padrão de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado. 
[...] 
 Art. 18. O limite previsto no § 1º do artigo 2º desta Lei Complementar deverá ser atingido até 
31 de dezembro de 2022, com redução mínima de 10% (dez por cento) ao ano, contados a 
partir de 1º de janeiro de 2016.” 
Vitória, 14 de setembro de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015 
MODIFICA O ANEXO III DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015.   
Art. 1º - Dê-se ao Anexo III do Projeto de Resolução nº 45/2015, a seguinte redação: 
 “ANEXO III 
Altera o Anexo IV-A da Resolução nº 2.890/2010, na forma do artigo 8º desta Resolução. 
‘ANEXO IV-A 
Distribuição dos cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales nas unidades administrativas, 
na forma do artigo 70, § 2º-B. 
 

Quantidade de Cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales – Código ASS – por Unidade 
Administrativa 

Unidade Administrativa 
Quantidade 
de Cargos de 

ASS 
Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 5 Curso superior 
Gabinete da Vice-Presidência 1 Curso superior 
Gabinete da 1ª Secretaria 2 Curso superior 
Gabinete da 2ª Secretaria 2 Curso superior 
Gabinete da Liderança do Governo 1 Curso superior 
Gabinete da Ouvidoria Parlamentar 1 Curso superior 
Gabinete da Corregedoria Geral 1 Curso superior 
Gabinete da Direção Geral 5 Curso superior 
Gabinete da Secretaria Geral da Mesa 3 Curso superior 



Gabinete da Procuradoria Geral 3 Advogado 
Secretaria de Comunicação Social 

10 Curso superior 
(e unidades vinculadas) 
Subdireção Geral da Secretaria 1 Curso superior 
Supervisão da Comissão de Licitação 2 Curso superior 
Subprocuradoria Geral 1 Curso superior 
Coordenação Especial das Comissões 
Temporárias e Órgãos Especiais 5 Curso superior 

Comissão de Justiça 2 Curso Superior da área temática 
Comissão de Finanças 2 Curso Superior da área temática 
Comissão de Defesa do Consumidor 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Agricultura 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Meio Ambiente 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Infraestrutura 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Educação 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Ciência e Tecnologia 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Saúde 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Cultura 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos 1 Curso Superior da área temática 

Comissão de Turismo e Desporto 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional 1 Curso Superior da área temática 

Comissão de Segurança 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Política sobre Drogas 1 Curso Superior da área temática 
Comissão de Cooperativismo 2 Curso superior 
Centro de Estudos e Pesquisa da 
Procuradoria 2 Bacharel em Direito 

Equipe de Revisão da Procuradoria 2 Bacharel em Direito 
Coordenação Especial da Escola do 
Legislativo 1 Curso superior 

Diretoria de Infraestrutura e Logística 1 Curso superior 
Secretaria de Gestão de Pessoas 1 Curso superior 
Diretoria de Finanças 1 Curso superior 
TOTAL 70   

 
 

REPERCUSSÃO FINANCEIRA 

Impacto Mensal Previsto R$ 9.970,72 

Impacto Previsto Para 2015 (06 meses) R$ 66.454,84 

Impacto Previsto Para 2016 R$ 138.226,06 

Impacto Previsto Para 2017 R$ 143.755,10 

 

Vitória, 7 de agosto de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015 
MODIFICA O ART. 4º DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015.   



Art. 1º - Dê-se ao Art. 4º do Projeto de Resolução nº 45/2015, a seguinte redação: 
“Art. 4º O artigo 72 da Resolução nº 2.890/2010 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 72. (...) 
(...) 
§ 2º São de livre escolha e indicação do Deputado, respeitada a escolaridade, a qualificação e 
os demais requisitos legais, a nomeação de servidor para o exercício de cargo comissionado no 
respectivo gabinete ou em órgão que esteja sob sua presidência ou direção, passando esta a 
ser de sua exclusiva responsabilidade. 
§ 3º Excluídos os casos previstos nos parágrafos anteriores, as nomeações para o exercício dos 
demais cargos comissionados da Secretaria da Assembleia Legislativa são de exclusiva 
responsabilidade da Mesa.” 
Vitória, 5 de agosto de 2015. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PL Nº 174/2015 
SUBSTITUI O PROJETO DE LEI 174/2015. 
EMENTA: 
DISPÕE SOBRE A PRÁTICA DO REUSO DE EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO – ETE´S, PARA FINS INDUSTRIAIS. 
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a prática do reuso de efluentes das estações de tratamento de 
esgoto – ETE´s, para fins industriais.  
Parágrafo Único - A prática do reuso de efluentes consiste em minimizar a utilização de água 
potável nos processos industriais que não requerem potabilidade. 
Art. 2º - O método viável para a utilização do efluente tratado será avaliado através de estudos 
especializados.  
Art. 3º - Para a efetiva execução da referida prática, poderá ser criada parcerias com empresas 
públicas e privadas classificadas de grande porte e potencialmente poluidoras, conforme 
enquadramento estabelecido na Instrução Normativa nº 10, de 28.12.2010 do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA. 
Art. 4º - As licenças ambientais das empresas de grande porte e potencialmente poluidoras, 
desde que haja disponibilidade de efluentes de ETE´s, conterão condicionantes que obriguem a 
utilização de água de reuso. 
Art. 5º - Mecanismos de estímulo para que as empresas públicas e privadas invistam na 
implementação da prática criada por esta Lei poderão ser estabelecidos. 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PL Nº 234/2015 
SUBSTITUI A ESTRATÉGIA 7.19 DA META 7 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,  GARANTINDO 
A IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O TÉRMINO DO QUINTO ANO DO PLANO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
Art. 1º - A Estratégia 7.19 da Meta 7 do Anexo Único do Plano Estadual de Educação, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“META 7 - (...) 
7.19) Garantir a implantação, até o término do quinto ano de vigência deste PEE, em todas as 
escolas públicas de educação básica, padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento, 
quanto a: a) espaço e iluminação, conforto térmico, abastecimento de água tratada, rede 
elétrica, esgotamento sanitário e coleta seletiva do lixo; b) áreas apropriadas, cobertas, para a 
prática de esportes, recreação, atividades artísticas e culturais; c) instalações para preparo 
e/ou serviço de alimentação; d) mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos 
adequados; e) acessibilidade às pessoas com deficiência; f) espaço e mobiliário para a 
biblioteca, com acervo atualizado e  profissional bibliotecário em quantidade suficiente para o 
funcionamento em todos os turnos; g) instalação de laboratórios de ciências e informática, e 
existência de profissional especializado;  h) serviço de segurança profissional em todos os 
turnos. 
(...) 



JUSTIFICATIVA 
Inserir e garantir o cumprimento de padrões mínimos de infraestrutura e funcionamento nas 
escolas públicas de educação básica, até o término do quinto ano de vigência do PEE. 
Vitória, 08 de junho de 2015. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 234/2015 
ACRESCENTA NOVA ESTRATÉGIA 7.22 À META 7 DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,  
GARANTINDO NOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E INFORMÁTICA ACOMPANHAMENTO 
PROFISSIONAL ADEQUADO. 
Art. 1º - Acrescenta nova Estratégia 7.22 à Meta 7 do Anexo Único do Plano Estadual de 
Educação, passando a vigorar com a seguinte redação, e renumerando as demais: 
“META 7 - (...) 
7.22) Garantir, no prazo de 4 (quatro) anos, que todas as escolas de educação básica 
disponham de acompanhamento profissional para a organização e auxílio do trabalho 
pedagógico do professor nos laboratórios de Ciências e Informática.  
(...) 
JUSTIFICATIVA 
Propõe-se nesta emenda a garantia de que nos 4 (quatro) anos posteriores a aprovação do 
PEE, todas as escolas de educação básica disponham de profissional devidamente habilitado. 
Vitória, 16 de junho de 2015. 
 
EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015 
SUPRIME O ART. 2º DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2015.   
Art. 1º - Suprima-se o Art. 2º do Projeto de Resolução nº 45/2015. 
JUSTIFICATIVA 
Determina que o número de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) simultâneas não 
ultrapassará de 10 (dez).  
Vitória, 5 de agosto de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 91/2015 
Altera a redação dos artigos 3º e 8º do PL 91/2015. 
Art. 1º - Os artigos 3º e 8º do Projeto de Lei 91/2015, passam a ter a seguinte redação:  
“Art. 3º - A qualidade do efluente tratado para fins industriais será monitorada pela própria 
ETE. 
Parágrafo Único – Caso a empresa necessite de qualidade superior à estabelecida, o processo 
de purificação complementar ficará a seu cargo. 
Art. 8º - Serão incluídas nas Licenças Ambientais das empresas de grande porte e 
potencialmente poluidoras, desde que haja disponibilidade de efluentes de ETE´s, 
condicionantes que obriguem a utilização de porcentagem de água de reuso.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda modificativa decorre do despacho denegatório da Secretaria da Mesa que 
considerou inconstitucional o texto original por entender que o mesmo padecia de vício de 
iniciativa, vez que dispunha sobre a organização administrativa do Executivo e atribuições das 
Secretarias de Estado. 
 
EMENDA SUPRESSIVA AO PL Nº 91/2015 
Suprima-se o artigo 2º do PL 91/2015. 
Art. 1º - O artigo 2º do Projeto de Lei 91/2015, fica suprimido.  
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda supressiva decorre do despacho denegatório da Secretaria da Mesa que 
considerou inconstitucional o texto original por entender que o mesmo padecia de vício de 
iniciativa, vez que dispunha sobre a organização administrativa do Executivo e atribuições das 
Secretarias de Estado. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 004/2015 



 
Acrescenta novo parágrafo no artigo 3º do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei Complementar 004/2015, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 3º. (...) 
(...) 
§ 2º. Os professores efetivos que atuam nas escolas onde o Programa for implementado terão 
preferência no processo de seleção e formação para continuar atuando nas escolas em que 
estão lotados.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda acrescenta um novo parágrafo ao artigo 3º do PLC 004/2015 objetivando 
dar preferência aos professores que já atuam nas escolas onde o programa será 
implementado. É sabido, que para estes profissionais integrarem o quadro do Magistério 
Estadual, exige-se aprovação em concurso público. Os cargos efetivos do magistério estadual 
são estruturados em sistema de carreira, sendo que parte dos integrantes passa por processos 
de remoção e de promoção por antiguidade ou mérito. 
Dessa forma, se faz necessário que os profissionais que fazem parte do Quadro do Magistério 
Estadual e estejam lotados nas escolas onde haverá a implementação do programa, tenham 
preferência em continuar trabalhando nestas escolas, não cabendo o deslocamento destes 
profissionais para outras unidades. 
Vitória-ES, 26 de março de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Altera o caput do artigo 1º do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O artigo 1º do Projeto de Lei Complementar 004/2015, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 1º. Fica criado, a partir do ano letivo de 2016, no âmbito do Estado, o Programa de 
Escolas Estaduais de Ensino Médio em turno único, denominado “Escola Viva”, vinculado à 
Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de planejar, executar e avaliar um conjunto 
de ações inovadoras em conteúdo, método e gestão, direcionados à melhoria da oferta e da 
qualidade do ensino médio na rede pública do Estado, assegurando a criação e a implantação 
de uma rede de Escolas de Ensino Médio em Turno Único.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda altera o caput do artigo 1º do PLC 004/2015 objetivando designar o início 
do programa para o ano letivo de 2016. 
No Brasil, o ano letivo ou o ano acadêmico refere-se ao período do ano no qual são 
desenvolvidas as atividades escolares efetivas. 
Dessa forma, é imprescindível que o programa comece exatamente no início do ano letivo de 
2016, e não no meio do ano de 2015 como se pretende, a fim de não prejudicar as atividades 
em andamento. 
 Vitória-ES, 26 de março de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Modifica o inciso I do Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015. 
Art. 1º - O inciso I do Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015, passa a ter a 
seguinte redação: 
“Art. 2º São objetivos específicos do Programa de Escolas de Ensino Médio em Turno Único: 
I - ampliar o currículo escolar com atividades nos campos da cidadania, ciências políticas e 
ética, cultura e artes, esporte e lazer, direitos humanos, educação ambiental, inclusão digital, 
saúde, investigação científica, educação econômica, comunicação e uso de mídias de forma 
articulada, promovendo a formação do jovem autônomo, solidário e competente; 
(...)” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda acrescenta no currículo escolar do Programa “Escola Viva” o ensino de 
Ciências Políticas. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 



 
Altera o art. 17 do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O Art. 17 do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015, passa a ter a seguinte 
redação:  
“Art. 17. Para os fins do previsto no Programa, objeto desta lei complementar, a ampliação do 
número de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único se dará através da construção 
de novas unidades escolares criadas, especificamente, para esse fim.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda estabelece que a ampliação das Escolas Estaduais de Turno Único no 
Estado do Espírito Santo deverá ocorrer em escolas criadas, especificamente, para este fim. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 004/2015 
Acrescenta parágrafo único no Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015. 
Art. 1º - O Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015, passa a ter a seguinte 
redação: 
“Art. 2º (...) 
(...) 
Parágrafo único. O currículo a ser implantado deverá ser pautado nas orientações oficiais já 
existentes, quais sejam: Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM), Matriz para o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI).” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda acrescenta um novo parágrafo ao artigo 3º do PLC 004/2015 objetivando 
que o currículo a ser implantado nas Escolas de Ensino Médio de Turno Único deverá ser 
pautado nas orientações oficiais já existentes. 
Vitória-ES, 30 de março de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Modifica o “caput” do artigo 6º do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O artigo 6º do Projeto de Lei Complementar 004/2015, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 6º. A execução dos planos, dos projetos e das ações desenvolvidos nas Escolas Estaduais 
de Ensino Médio em Turno Único será supervisionada por unidade gerencial específica da 
Secretaria de Estado da Educação, e também através da gestão participativa que envolverá a 
direção da escola, professores, funcionários, estudantes e suas famílias, com as seguintes 
competências: 
I - aprovar a Proposta Político Pedagógica de cada unidade escolar; 
II - acompanhar a execução dos Projetos desenvolvidos nas Escolas; 
III - avaliar os resultados a partir de critérios e indicadores de proficiência do projeto 
pedagógico das escolas; 
IV - sugerir as unidades escolares que participarão do Programa das Escolas Estaduais de 
Ensino Médio em Turno Único, de acordo com as metas e as diretrizes políticas administrativas 
da gestão estadual; 
V - estabelecer metas de desempenho para as unidades escolares em consonância com o 
sistema de avaliação estadual e nacional; 
VI - realizar, anualmente, a Avaliação Individual de Desempenho dos docentes e dos membros 
da equipe gestora da escola, a partir de metodologia específica, a ser fixada por ato do 
Secretário de Estado da Educação.” 
JUSTIFICATIVA 
Cabe ao gestor da escola incentivar e coordenar a participação e o compartilhamento de 
decisões e informações com todos os envolvidos no ambiente escolar. É função do mesmo 
estimular o debate e promover reuniões que definirão os rumos do programa dentro da 
escola, e para que sejam definidas diretrizes para solucionar os problemas rotineiros. Para isso 
faz-se necessária a efetiva participação de toda a comunidade escolar, em torno de objetivos 
educacionais entendidos e assumidos coletivamente. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 004/2015 



Acrescenta novo artigo ao PLC 004/2015 e renumera os demais subsequentes. 
Art. 1º - Acrescenta-se novo artigo ao Projeto de Lei Complementar 004/2015, após o artigo 
17, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:  
“Art. 18. A implantação das primeiras escolas estaduais de ensino médio de turno único, 
deverá priorizar as unidades que não sejam consideradas como de grande porte. 
Parágrafo único. Entende-se como escola de grande porte aquelas que possuem acima de 
1100 (mil e cem) alunos matriculados oriundos de vários bairros e municípios da região 
metropolitana.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda acrescenta um novo artigo ao PLC 004/2015 objetivando estabelecer que 
as escolas de grande porte da rede estadual de ensino deverão ser as últimas onde o Programa 
de Escolas de Ensino Médio de Turno Único será implantado. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 5º do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O parágrafo 2º do artigo 5º do Projeto de Lei Complementar 004/2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
 “Art. 5º Nas Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, o processo de ensino e de 
aprendizagem promoverá a integração da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada 
estabelecidas pelo Currículo Básico do Ensino Médio e sua articulação com ações curriculares, 
na forma prevista no projeto pedagógico da unidade escolar. 
(...) 
§2º Será oferecido atendimento educacional especializado, de acordo com a Resolução CEE/ES 
nº 2.152/2010, aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nas Escolas 
Estaduais de Ensino Médio em Turno Único em classes comuns e/ou especiais, após avaliação 
realizada pelo professor do Atendimento Educacional Especializado - A.E.E que evidencie essa 
necessidade.” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda altera a redação do Parágrafo 2º do Art. 5º do PLC 004/2015 destacando a 
oferta de atendimento educacional especializado, de acordo com a Resolução CEE/ES nº 
2.152/2010, que dispõe sobre a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Estado do 
Espírito Santo. 
Vitória-ES, 7 de abril de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Dá nova redação ao inciso III do Artigo 2º do PLC 004/2015. 
Art. 1º - O Inciso III do Artigo 2º do Projeto de Lei Complementar 004/2015, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 2º São objetivos específicos do Programa de Escolas de Ensino Médio em Turno Único: 
(...) 
III - prover as Escolas Estaduais em turno único de infraestrutura física, de equipamentos e de 
recursos tecnológicos necessários à proficiência pedagógica, à eficiência da gestão, bem como 
à inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 
(...)” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda altera a redação do Inciso III do Art. 2º do PLC 004/2015 destacando a 
necessidade de infraestrutura física, equipamentos e recursos tecnológicos que possibilitem a 
adequada inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
Vitória-ES, 7 de abril de 2015. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 004/2015 
Modifica o inciso III do Art. 9º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015. 



Art. 1º - O inciso III do Art. 9º do Projeto de Lei Complementar nº 004/2015, passa a ter a 
seguinte redação: 
“Art. 9º As Escolas Estaduais de que trata esta lei complementar contarão com suporte 
pedagógico tendo a seguinte composição: 
(...) 
III – auxiliares de biblioteca e profissional bibliotecário; 
(...)” 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda modifica o Inciso III, do Artigo 9º, do PLC 004/2015, substituindo 
“auxiliares de biblioteca” por “bibliotecários” como parte do suporte pedagógico das Escolas 
Estaduais participantes do “Escola Viva”. 
 


