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A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, nos termos do artigo 62, § 3º da 

Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda 

ao texto constitucional:  

 

Art. 1º Os arts. 192, 258 e 262 da Constituição 

Estadual passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 192. Os municípios estabelecerão: 

 

I - planos e programas para a coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos urbanos, com ênfase aos 

processos que envolvam sua reciclagem; 

 

II - planos e programas de conservação da 

água quanto ao uso racional, reúso, e 

destinação final.” (NR) 

 

“Art. 258. A política de recursos hídricos e 

minerais, executada pelo Poder Público 

Estadual e estabelecida por lei, destina-se a 

ordenar o uso, o reúso e o aproveitamento 

racional, bem como a proteção e a 

conservação dos recursos hídricos e minerais, 

obedecida à legislação federal. 

 

(...).” (NR) 

 

“Art. 262. Constarão das leis orgânicas 

municipais disposições relativas ao uso, ao 

reúso, à proteção, à conservação e ao controle 

dos recursos hídricos.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de março de 2017.  

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.610 

 

Cria Comissão Especial, em Defesa da Escola Viva. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 16/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 13 de março de 2017, promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, em 

Defesa da Escola Viva, composta de 03 (três) 

membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, 

discutir e promover esse importante projeto 

educacional implantado nas unidades de ensino pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de março de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.611 
 

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela 

Resolução nº 3.990, de 19 de maio de 2015, para 

apurar os motivos relacionados ao não recebimento 

dos 11,98%, por parte dos servidores deste Poder 

Legislativo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 19/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 14 de março de 2017 promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos desta 

Comissão Especial, criada pela Resolução nº 3.990, 

de 19.5.2015, por mais 60 (sessenta) dias, para apurar 

os motivos relacionados ao não recebimento dos 

11,98%, por parte dos servidores deste Poder 

Legislativo.  
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de março de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário  


