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PROJETO DE LEI Nº 686/2019 

AUTORA: Deputada Iriny Lopes 

EMENTA: Dispõe sobre a proibição do uso indiscriminado de substâncias nocivas à 

vida de abelhas polinizadoras e outras espécies nos cultivos agrícolas em áreas 

próximas de colmeias, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

A deputada proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção dispor sobre a proibição do uso indiscriminado de substâncias nocivas à vida 

de abelhas polinizadoras e outras espécies nos cultivos agrícolas em áreas próximas 

de colmeias, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da matéria e consequente regular tramitação do Projeto de Lei nº 

686/2019, por constituir matéria de direito ambiental, o Estado detém competência 

concorrente, nos termos do art. 24, inc. VI, da Constituição Federal, que confere 

competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre proteção ao 

meio ambiente, defesa do solo e recursos naturais e controle da poluição. 

 

Como bem pontuado pela douta procuradora há no Estado uma lei em vigor 

que disciplina o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento e o 

transporte interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado do Espírito 

Santo. Trata-se da Lei Ordinária nº 5.760/1998. 

 

Logo, merece acolhimento a sugestão da nobre procuradora, para unificar 

em um mesmo diploma normativa todos os regramentos a respeito de agrotóxicos no 

Estado do Espírito Santo, com adoção de emenda substitutiva a fim de alterar a lei em 

vigor, acrescentando nela a vedação estabelecida neste projeto quanto à pulverização 
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de agrotóxicos e outras substâncias nocivas à vida de abelhas polinizadoras e outras 

espécie, o que faremos na conclusão deste parecer. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, com a adoção da emenda substitutiva 

sugerida, nos termos dos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória, 12 de setembro de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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