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 PROJETO DE LEI Nº 177/2010 

 
Institui o Programa de Alfabetização e Cidadania nas Empresas localizadas no 

Estado do Espírito Santo – PACEES. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º Fica criado o Programa de Alfabetização e Cidadania nas Empresas 

localizadas o Estado do Espírito Santo – PACEES, pelo qual as empresas 

poderão fornecer, gratuitamente, aulas de alfabetização aos empregados, nos 

termos desta Lei. 

 

Art. 2º Serão beneficiários do PACEES os empregados das empresas referidas 

no caput do art. 1º que se dispuserem a ser alfabetizados. 

 

Art. 3º As aulas serão ministradas por professor ou alfabetizador devidamente 

capacitados, preferencialmente no local de trabalho. 

 

Art. 4º Para a execução e acompanhamento do PACEES, a empresa poderá 

firmar contratos ou convênios com instituição pública ou privada, cuja atividade 

seja dedicada ao ensino. 

 

Art. 5º O fornecimento das aulas, nos termos desta Lei, caracterizar-se-á por: 

I – não ter natureza salarial; 

II – não se incorporar à remuneração para quaisquer efeitos; 

III – não constituir base de incidência de contribuição previdenciária ou do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

IV – não configurar rendimento tributável do trabalhador. 

 

Art. 6º As empresas cujas iniciativas no PACEES forem avaliadas 

positivamente: 
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I – terão preferência na obtenção de recursos no âmbito dos programas 

executados pelos estabelecimentos estaduais de crédito, desde que a empresa e o 

projeto de financiamento atendam a todos os critérios e exigências estabelecidos 

pelas instituições estaduais de crédito; 

II – receberão o selo “Empresa Formadora da Cidadania”. 

 

Parágrafo único.  As empresas que obtiverem o selo disposto neste artigo 

poderão utilizá-lo em peças publicitárias, placas informativas e papéis 

timbrados, como forma de demonstrar à sociedade sua contribuição no combate 

ao analfabetismo. 

 

Art. 7º As empresas cujas iniciativas no PACEES forem avaliadas 

positivamente, terão, ainda, preferência na contratação com os órgãos do Poder 

Público Estadual, sem prejuízo do previsto no art. 37, XXI, da Constituição 

Federal e legislação correlata. 

 

Parágrafo único.  Fica a cargo do Poder Público regulamentar os critérios de 

preferência na contratação de empresas que aderirem ao PACEES. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 31 de maio de 2010. 
 

 

 

 

 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de analfabetos. Segundo a pesquisa 

realizada pelo Ministério da Educação (MEC), metade deste número está 

concentrada em menos de 10% dos municípios do país. Mesmo não sendo 

inéditos, os dados do "Mapa do Analfabetismo" são "alarmantes". Em nosso país 

existem aproximadamente 16 milhões de pessoas incapazes de ler e escrever 

pelo menos um bilhete simples. Considerando-se o conceito de "analfabeto 

funcional", que inclui as pessoas com menos de quatro séries de estudo 

concluídas, o número salta para 33 milhões. 

De acordo com o MEC, a concentração de analfabetos em grandes cidades 

poderia ser uma vantagem para o trabalho das equipes de alfabetizadores, devido 

às facilidades de transporte e infra-estrutura que não existem na zona rural, por 

exemplo. Mas existem controvérsias sobre esta tese. Se por um lado São Paulo 

tem as facilidades que tem, por outro falta tempo e disposição para educar, pois 

nas grandes cidades "ninguém tem tempo para nada". 

A meta determinada pelo governo era de alfabetizar 3 milhões de pessoas em 

2003, com um orçamento de R$ 278 milhões. Mas convênios do MEC com 

municípios, Estados e organizações não-governamentais poderiam alcançar 

neste ano citado até 4,2 milhões de pessoas atualmente analfabetas, se 

existissem fundos. O governo novamente deixa de investir todo o potencial que 

poderia em educação. 

Também foi revista a meta de erradicar o analfabetismo do país em 2007. O 

objetivo de ensinar todos os brasileiros acima dos 15 anos de idade a ler e a 

escrever ficou apenas para 2010, como determina o Plano Nacional de 

Educação. No período de 2003 a 2005, o MEC alfabetizou, através do Programa 
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Brasil Alfabetizado, 5,3 milhões de jovens e adultos. Em 2006, a meta foi 

alfabetizar mais dois milhões. 

A alfabetização, relacionada ao novo contexto histórico-social, não é mais um 

momento, um breve processo, mas um caminho dividido em várias etapas, em 

que se desenvolve não apenas o conhecimento da língua falada e escrita, como 

também a compreensão, a conscientização, o uso dos mais diversos símbolos e 

linguagens que, inclusive, colaboram para superar o chamado divisor digital. 

Quando o contexto exigia uma alfabetização mais simples, o Brasil perdeu a 

oportunidade de democratizar esta via incontornável de acesso à cidadania. 

Países europeus que saíram do subdesenvolvimento investiram pesadamente na 

educação. Na Irlanda, por exemplo, quando o país decidiu entrar para a União 

Européia, foi elaborado um pacto pela educação. Através deste foi destinado 

todo o dinheiro recebido dos países mais ricos do continente para o sistema 

educacional irlandês. Resultado: trinta anos mais tarde a Irlanda apresentou 

maior renda per capita da Europa e ocupou o décimo segundo lugar entre nações 

de melhor Índice de Desenvolvimento Humano. 

Os dados revelados nas pesquisas nos fazem pensar que as estratégias de 

combate ao analfabetismo no Brasil devam tomar, no mínimo, duas direções: 

uma, de combate ao analfabetismo de jovens e adultos, encaminhando-os para 

continuarem seus estudos; outra, de urgente melhoria da qualidade de ensino 

básico de forma a garantir que todas as crianças sejam efetivamente 

alfabetizadas, progridam normalmente nas séries e aprendam. Com isso, 

estaremos estancando o número de analfabetos no país. 

A volta sistemática dos jovens aos livros, em qualquer método, ajuda a 

alfabetizar nas escolas e fora delas. Cabe, principalmente às instituições 

educacionais brasileiras, públicas ou privadas, propagar a leitura entre seus 
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alunos, mostrando-lhes o valor e a função social da palavra escrita ou falada 

desde a infância. O estudante só tem a ganhar em um contato íntimo e 

organizado entre professores, estudantes e bons livros. Beneficia cidadãos em 

formação a interpretar, decodificar e adquirir muita coisa importante para sua 

sobrevivência e prosperidade no futuro. 

A apresentação desta matéria visa criar mais uma frente de combate ao 

analfabetismo, oferecendo aos trabalhadores, em seu próprio ambiente de 

trabalho, uma oportunidade de, ao menos, aprenderem a ler e escrever, sem 

prejuízo das demais ações que aprimorem o aprendizado do cidadão. 

 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2010 
 


