
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Resolução nº 12/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo em destaque ao 

texto da matéria que deverão ser acolhidas por ocasião da promulgação. 

 

 

“PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12/2020 

 

Cria a Comissão Permanente de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, alterando dispositivos do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 

15 de julho de 2009. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 40 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, passa a vigorar acrescido do incisoXVII, com a seguinte redação: 

 

“Art. 40. (...) 

 

(...) 

 

XVII - de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.” (NR) 

 

Art. 2º O Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 2009, passa a vigorar 

acrescido do art. 54-C, com a seguinte redação: 

 

“Art. 54-C. À Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher compete opinar sobre: 

 

I - avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos 

direitos da mulher vítima de violência doméstica, física, psicológica e moral, e 

respectiva discussão e deliberação; 

 

II - fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à 

proteção dos direitos da mulher em face de atos de violência doméstica e familiar; 

 

III - incentivo e fiscalização de programas de apoio às mulheres chefes de família 

monoparentais; 
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IV - monitoramento da saúde materno-infantil e neonatal das mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, dos programas de apoio a mulheres em estado 

puerperal, em especial nas regiões mais carentes do Estado; 

 

V - pesquisas e estudos acerca da situação das mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar no Estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo; 

 

VI - incentivo à conscientização da imagem da mulher na sociedade; 

 

VII - matérias atinentes à igualdade racial das mulheres; recebimento, avaliação e 

investigação de denúncias relativas à discriminação racial de mulheres, promoção e 

defesa da igualdade racial das mulheres.” 

 

Art. 3º Para desempenhar suas atribuições, a Comissão contará com os servidores já 

existentes na estrutura de cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 25 de junho de 2020. 

 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

 

 

Em 06 de julho de 2020. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 

ETL nº 322/2020 
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