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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº /2022 

“Altera a Lei Complementar nº 401, de 12 

de julho de 2007, que define o caráter do 

Conselho Estadual de Educação (CEE) e 

suas competências”. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta a seguinte Lei: 

Art. 1º  O art. 3º da Lei Complementar nº 401, de 12 de julho de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 3º O Conselho Estadual de Educação compõe-se de 18 (dezoito) 

conselheiros titulares e igual número de suplentes, designados por ato do 

Governador do Estado, a serem escolhidos entre brasileiros residentes no 

Estado, de reputação ilibada, com serviços relevantes prestados à educação, à 

ciência, à cultura e experiência em matéria de educação, observada a 

participação de representante do ensino público e privado (...); 

 

Art. 2º O inciso VIII do art. art. 3º da Lei Complementar nº 401, de 12 de julho de 2007, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art 3º (...) VIII - 9 (nove) representantes de livre escolha do Governador do 

Estado, escolhidos entre representantes da comunidade acadêmico-

científica(...); 

Art. 3º Fica acrescentado o inciso X ao art. 3º da Lei Complementar nº 401, de 12 de 

julho de 2007, com a seguinte redação : 

“Art. 3º (...) (....)  X – 01 (um) Representante do Sindicato dos Auxiliares de 

Administração Escolar do Estado do Espírito Santo – SindEducação/ES, indicado 

pela sua diretoria”. 

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, 15 de março  de 2022. 

 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual – PSDB 
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JUSTIFICATIVA: 

  

O Conselho Estadual de Educação - CEE, órgão de deliberação coletiva do sistema 

estadual de ensino, de natureza participativa e representativa, exerce funções de 

caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de 

Estado da Educação nas questões que lhe são pertinentes, nos termos da Lei 

Complementar nº 401, de 12 de julho de 2007, sendo que, por ser 

constitucionalmente um órgão de representação paritária, está hoje assim 

constituído por: 1 (um) representante do Sindicato das Escolas Particulares;  um 

representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo; 

um representante de pais e alunos, indicado pela ASSOPAES;  um representante da 

Universidade Federal do Espírito Santo; um representante da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/ES; um representante das Instituições de 

Ensino Superior jurisdicionadas pelo CEE; um representante de docente de escola 

privada, indicado pelo SINPRO; e sete representantes da comunidade acadêmico-

científica, de livre escolha do governador do Estado. 

Todavia, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito 

Santo – SindEducação/ES, que representa aproximadamente 10.000 trabalhadores 

em todo o Estado ao longo dos seus quase 30 anos de existência, atuando em todo 

território capixaba, defendendo os direitos, fiscalizando e ampliando benefícios para 

os trabalhadores administrativos no segmento da Educação Privada, não possui 

representatividade no Conselho Estadual de Educação – CEE, razão pela qual 

mister seja promovida alteração legislativa da Lei Complementar n} 401, de 12 de 

julho de 2007, que define o caráter do Conselho Estadual de Educação (CEE) e 

suas competências, para que uma cadeira de representação titular seja destinada ao 

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito Santo 

(SindEducação/ES), considerando a natureza participativa e representativa do 

referido órgão de deliberação coletiva do sistema estadual de ensino. 
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