
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº      /19 

Acrescenta o inciso XV ao artigo 52 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, que trata da 

Comissão da Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art.52 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

passa a vigorar acrescido do inciso XV, com a seguinte redação: 

 

“Art. 52. (...) 

(...) 

XV - assuntos e proposições atinentes aos direitos, garantias e deveres dos 

cidadãos.”(NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2019. 

 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente matéria acrescenta o inciso XV ao artigo 52 do Regimento Interno, que 

inclui, dentre as competências da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, de forma expressa, a análise de assuntos e proposições atinentes aos direitos, 

garantias e deveres dos cidadãos. 

A inclusão acima mencionada encontra-se em plena consonância com o conceito de 

cidadania, considerando tratar-se do conjunto de direitos e deveres civis, políticos e 

sociais que cada cidadão deve exercer. 

Enquanto direitos são normas que declaram a existência de um interesse, deveres estão 

relacionados com obrigações, sendo as garantias normas de conteúdo assecuratório, que 

servem para assegurar o direito declarado. 

Cidadania trata-se de um tema muito amplo, impossibilitando, desta forma, a 

apresentação de um rol taxativo de direitos e obrigações,  o que permite-nos concluir 

acerca da viabilidade da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 

analisar todos os assuntos e proposições atinentes aos direitos, garantias e deveres dos 

cidadãos. 

Para efeito de registro, informamos estar previsto na alínea d, do inciso IV, do artigo 32 

do Regimento Interno da Câmara Federal, dentre as áreas de atividade da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, assuntos atinentes aos direitos e garantias 

fundamentais. 

Solicitamos, diante do exposto, o apoio dos nossos nobres Pares no sentido de 

aprovarmos o presente Projeto de Resolução. 
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