
 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  034/11 
 

Acrescenta incisos ao parágrafo único do artigo 186 da Constituição do Estado, 
dispõe sobre o meio ambiente. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º.  O parágrafo único do artigo 186 da Constituição Estadual do Estado do 
Espírito Santo fica acrescido de mais dois incisos com a seguinte redação: 
 
 “Art. 186 (...) 

Parágrafo único. (...)  
XII – fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o 
uso e o destino final de produtos, embalagens e substâncias 
potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais; 
XIII – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético contido 
em seu território, inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplasma,  
dedicados à pesquisa e preservação de material genético.” 

  
Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 03 de outubro de 2011. 

 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual – PTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposta de emenda constitucional pretende ampliar a 

responsabilidade do Poder Público em proteger de forma efetiva o meio ambiente.  

O Estado deve por meio de políticas públicas e procedimentos técnicos 

controlar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte de produtos e 

embalagens e substâncias potencialmente nocivas à saúde, protegendo a sociedade 

e o meio ambiente. Não raras vezes é veiculado nos meios de comunicação 

denúncias de irregularidades e desastres ecológicos que ocorreram por falta de 

normatização e fiscalização da Administração Pública, em relação a empresas e  

particulares. 

Assim, diante desta realidade propõe-se que a responsabilização do Estado 

esteja expressamente estabelecida em nossa Carta Estadual, com o intuito de que 

ações eficazes possam ser elaboradas e cumpridas para a proteção do meio 

ambiente. 

 No que se refere ao inciso XIII sugerido nesta Proposta de Emenda 

Constitucional, tem-se a dizer que é importante a pesquisa científica para a melhoria 

da produção vegetal e da reprodução animal, porém deve o Estado preservar por 

meio dos órgãos competentes a integridade e o patrimônio genético que existe em 

nosso território. A criação de bancos de germoplasma (elemento dos recursos 

genéticos que preserva a variabilidade genética entre e dentro da espécie, com fins 

de utilização para a pesquisa em geral, especialmente para o melhoramento genético, 

inclusive a biotecnologia), favorecerá a preservação de espécies. 

Os bancos de germoplasma são unidades conservadoras de material genético 

de uso imediato ou com potencial de uso futuro, onde não ocorre o descarte de 

acessos, o que os diferencia das “coleções de trabalho”, que compreendem aquelas 

em que se descarta o que não interessa ao aprimoramento genético. 

Diante da importância do tema e mediante consulta a técnicos da área, foi esta 

proposição elaborada para que a mesma beneficie efetivamente à sociedade, razão 

pela qual conclamo os ilustres pares para aprová-la. 


