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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

A Comissão de Educação, no uso de suas prerrogativas regimentais, e no que 

dispõe o Art. 165, inciso IV, do Regimento Interno, requer mui respeitosamente a V. 

Ex.ª que seja submetido ao Plenário desta Casa de Leis, requerimento para 

realização de SESSÃO SOLENE em homenagem ao DIA ESTADUAL DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL a realizar-se no dia 23 de setembro de 2020, às 19 

horas, no Plenário “Dirceu Cardoso”.  

 

 

 

 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

VANDINHO LEITE 

Presidente da Comissão de Educação 
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O Dia Estadual da Educação Profissional, a ser celebrado anualmente no dia 

23 de setembro, atendendo a LEI Nº 11.007, DE 25 DE JUNHO DE 2019, cujo 

Projeto de Lei é de Autoria do Deputado Estadual Vandinho Leite e tem o propósito 

de reconhecer e valorizar os professores, bem como, as iniciativas e políticas de 

educação profissional vigentes no Estado, divulgar os seus resultados e promover 

discussões sobre os desafios e potencialidades dessa modalidade de educação, 

fundamental para o desenvolvimento da economia de nossa sociedade, da geração 

de emprego e renda e da melhoria da nossa qualidade de vida.  

O direito a uma educação profissional de qualidade ainda é um grande desafio no 

campo das políticas públicas educacionais e de emprego. No século passado, deu-

se início ao processo de educação profissional brasileiro que passou por vários 

modelos, influenciado por uma necessidade urgente de qualificação profissional 

para apoiar nosso processo de industrialização. Tentamos alternativas para sairmos 

do modelo dualista e restrito que marcava a diferença entre a educação 

propedêutica dos que não tinham urgência em trabalhar cedo e a educação 

profissional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei nº 

9.394, avançou no sentido de defender uma educação profissional integrada aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia, mas ainda temos um caminho para ser ajustado. Nos 

últimos anos observam-se mudanças na sistemática de oferta dos cursos como a 

descentralização dos cursos de qualificação profissional a exemplo do Projeto 

Oportunidades criado e realização pela Secretaria de Estado da Ciência e 

Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, bem como, a expansão e 

reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, a Instituição de 

programas como o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego) e novas propostas para a Rede Estadual de Educação.  
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 Diversos têm sido os esforços na direção de garantir o direito a uma 

educação profissional que atenda aos interesses da sociedade e dos cidadãos. A 

data escolhida para a realização de Sessão Solene é o dia 23 de setembro em 

consonância com o Dia Nacional e Estadual da Educação Profissional, 

Diante do exposto, conto com o apoio dos meus ilustres pares nesta Casa para a 

aprovação de realização de SESSÃO SOLENE em homenagem ao DIA ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL a realizar-se no dia 23 de setembro de 2020, às 

19 horas, no Plenário “Dirceu Cardoso”.  
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