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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  011         /2013 

 
Revoga a Emenda Constitucional nº 19, de 29.6.1999, repristinando o texto original do 

artigo 177 da Constituição Estadual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º Fica revogada a Emenda Constitucional nº 19, de 29.6.1999, repristinando o 
texto original do artigo 177 da Constituição Estadual, com a seguinte redação: 
 
“Art. 177. Fica garantida eleição direta para as funções de direção nas instituições 
públicas estaduais de ensino fundamental, médio e superior, com a participação de 
todos os segmentos de sua comunidade escolar, esgotando-se o processo de 
escolha no âmbito da instituição.” 
 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões,     24 de junho de 2013. 

 

 
 

Rodrigo Coelho      
Deputado Estadual – PT 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente Proposta de Emenda Constitucional de Repristinação do artigo 177 da 

Constituição Estadual objetiva trazer lisura e transparência ao processo eleitoral das 
instituições públicas de ensino fundamental, médio e superior. 
 
Em um Estado pleno de direitos, isso significa empoderar a Comunidade Escolar 
no ato de escolha de suas representações no âmbito da Instituição, diante de suas 
realidades próprias. 
 
Considerando a importância do papel dos gestores educacionais que devem 
liderar uma gestão participativa e democrática na relação com os professores, 
funcionários e com a comunidade, mostrando-se positivo e confiante no  
desenvolvimento de suas atribuições,  atuando  como  mediador,  compartilhando  
suas ideias sabendo ouvir, sendo aberto e flexível à contribuição de todos para 
que os profissionais da escola e a comunidade se sintam valorizados, 
reconhecidos e motivados para que a escola atinja um processo de ensino e 
aprendizagem de sucesso. 
 
Essa propositura é uma demanda reprimida de toda Comunidade Escolar diante 
da importância do processo eleitoral das instituições públicas de ensino 
fundamental, médio e superior para Educação de um Estado que precisamos de 
profissionais legitimados por toda Comunidade Escolar a frente das Instituições. 
 
Assim conto com o apoio dos demais colegas e de V.Exa. na aprovação da desta 
proposição que é de suma importância para a Educação do Estado do Espirito 
Santo.  
 
 
 
 

Rodrigo Coelho      

Deputado Estadual – PT  


