
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61/2017 

Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 1º da Resolução nº 2.885, de 

15 de dezembro de 2010, alterada 

pela Resolução nº 5124, de 31 de 

outubro de 2017, que instituiu a 

Semana Legislativa de Proteção ao 

Rio Doce, a ser realizada, 

anualmente, pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º  O artigo 1º da Resolução nº 2.885, de 15 de dezembro de 2010, 

alterada pela Resolução nº 5124, de 31 de outubro de 2017, que instituiu a 

Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, a ser realizada, anualmente, 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales passa a vigorar 

acrescido de parágrafo único, na forma seguinte: 

 

       “ Art. 1º (....) 

 

       “Parágrafo único. Será antecipada, em caráter excepcional, para semana     

       anterior a que compreender o dia 22 de março, tão somente para o ano de     

       2018, a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce”   (NR) 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2017.  

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1º Secretário 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

O objetivo do referido Projeto de Resolução é acrescentar parágrafo único ao 

artigo 1º da presente Resolução, com o propósito de alterar, apenas no ano de 

2018, o período da realização da semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce 

que deve, segundo a referida Resolução, em seu artigo 1º (caput), acontecer, 

anualmente, na semana que compreender o dia 22 de março. 

Ocorre que, concomitantemente a realização da Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, entre os dias 19 e 23 de março de 2018, acontecerá, 

em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água, sendo, este Fórum, o maior evento 

global sobre o tema àgua e é organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma 

organização internacional que reúne interessados no assunto, e tem como 

missão “promover a conscientização, construir compromissos políticos e 

provocar ações em temas críticos relacionados à agua.” 

 

Considerando, ainda, que muitas das autoridades e especialistas que serão 

convidadas, por esta Casa de Leis, para participar da Semana Legislativa de 

Proteção ao Rio Doce, também estarão presentes no Fórum Mundial; 

 

Portanto, diante das considerações elencadas, pedimos que seja antecipado, 

por meio deste Projeto de Resolução, em caráter excepcional, tão somente 

para o ano de 2018, a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, para o 

período entre os dias 12 a 16 de março, para que o evento que será realizado 

por este Poder, possa contar com o máximo de autoridades e especialistas na 

temática relacionada à saúde dos nossos rios, em especial o Rio Doce, 

motivando, com isso, maior prestígio para as atividades alusivas à Semana 

Legislativa que será promovida por esta Casa de Leis. 

 

Por entender que esse Projeto de Resolução contribuirá para a qualidade e 

eficiência das atividades da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce no 

ano de 2018, pedimos o apoio dos nobres deputados pela aprovação dessa 

espécie normativa. 
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Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2017.  

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1º Secretário 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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