
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO

ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE LEI N.°   223/2007

Determina ao Governo do Estado do Espírito Santo a inserção da Semana de Debates sobre o

Aquecimento Global no calendário oficial do ano letivo das escolas da rede estadual de ensino.

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1° Fica determinado ao Governo do Estado do Espírito Santo a inserção da Semana de Debates

sobre o Aquecimento Global no calendário oficial do ano letivo das escolas da rede estadual de ensino.

Art.  2º  O  objetivo  desta  Lei  é  uma  melhor  conscientização  dos  alunos  da  rede  pública  estadual  de

ensino sobre as diversas questões relacionadas ao Aquecimento Global.

Art. 3º - Caberá ao Governo do Estado do Espírito Santo a regulamentação desta Lei no prazo de 120

(cento e vinte) dias.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 25 de junho de 2007.

Doutor Wolmar Campostrini

 Deputado estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

Como todos devem estar cientes, através das últimas notícias, estamos vivenciando uma época

de devastação do meio ambiente, destruição da natureza em termos gerais, e as previsões de

cientistas de diversas partes do mundo são alarmantes para o futuro,  através dos estudos do

“Aquecimento  Global”.  Então,  a  população  em  geral  e,  principalmente,  nós  Parlamentares,

temos que realizar políticas que visem a defesa do meio ambiente, como é o objetivo do Projeto

de Lei apresentado, através da conscientização e educação de alunos.

Com a inserção da Semana de Debates sobre o Aquecimento Global no calendário oficial das



escolas da rede estadual de ensino, estas escolas poderão realizar trabalhos multidisciplinares

sobre  o  tema,  palestras,  seminários,  diversas  atividades  que  com  a  interação  entre  alunos  e

professores,  certamente  trarão  uma  maior  conscientização  sobre  a  questão  do  Aquecimento

Global, como por exemplo, suas causas e conseqüências, e o que podemos fazer para diminuir

ou até mesmo evitar essas conseqüências, dentre outras. 

Uma sociedade só atinge seus objetivos se for conscientizada e educada para tal fim, portanto,

devemos apresentar proposições como a presente.

Segundo o art. 3º do Projeto de Lei, caberá ao Estado regulamentar esta Lei, da melhor forma

desejada,  evitando  possíveis  confrontos  com  a  competência  de  legislar  do  Governador  do

Estado,  estabelecida  nos  incisos  do  parágrafo  único  do  art.  63  da  Constituição  Estadual.

Certamente,  por  tratar-se  de  tema  de  suma  importância  e  de  destaque  na  atualidade,  a

presente  Proposição  será  aprovada  por  esta  Augusta  Casa  de  Leis,  sendo  sancionada  pelo

Excelentíssimo Governador do Estado e posteriormente regulamentada.

Estas  são  as  razões  que  me  levam  a  apresentar  o  Projeto  em  questão  e  requerer  sua

aprovação pelos Nobres Pares.

Vitória-ES, Palácio Domingos Martins, 25 de junho de 2007.

Doutor Wolmar Campostrini

 Deputado estadual - PDT


