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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução nº 28/2019, de autoria do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, possui como finalidade acrescentar 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. Quanto ao tramite, tem-se que a proposição legislativa ora em 

apreço foi protocolizada no dia 09 de abril de 2019 e lida na Sessão 

Ordinária do mesmo dia, mês e ano. 

 

Após, o projeto de lei em comento veio a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, oportunidade em que recebeu parecer 

(Parecer nº 148/2019), em 24 de setembro de 2019, cuja conclusão foi pela 

sua “constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa”. 

 

Em continuidade, o Projeto de Resolução nº 28/2019 veio a esta Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos para exame e parecer no 

que tange ao mérito respectivo, em conformidade com as normas 

regimentais estabelecidas no artigo 52 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima indicado, o Projeto de Resolução nº 28/2019, de autoria 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, possui como finalidade tão 

somente acrescentar o inciso XV, ao artigo 52, da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno da Ales), de modo a incluir o tema “assuntos e 

proposições atinentes aos direitos, garantias e deveres dos cidadãos” no 

rol de matérias de análise de mérito desta Comissão da Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos. 

 

Outrossim, conforme se denota da Justificativa do projeto de resolução, 

com este novo dispositivo se teria a inserção de procedimento de análise de 

mérito desta Comissão Permanente quanto ao tema que especifica. Com 

essa mens legislatoris, o escopo da medida é de natureza regimental da 
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própria Assembleia Legislativa, na medida em que visa a alteração de 

dispositivos do Regimento Interno, sob os seguintes fundamentos: 

 
“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.”  

 

Isto posto, a justificativa da proposição indica que a teleologia do projeto ora 

em estudo é ampliar o rol de ações de análise desta Comissão Permanente 

Parlamentar para, assim, tratar dos assuntos e proposições atinentes aos 

direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Outrossim, denota-se da que a 

medida converge para a construção de medida importante para o anseio do 

interesse público e para otimização das ações deste Poder Legislativo em prol 

da defesa dos Direitos Humanos em geral. 

 

Mais uma vez, cabe o registro de que, certamente, o tema converge 

pertinentemente para a proteção da Dignidade da Pessoa Humana focada na 

capacidade de intervenção desta Comissão Parlamentar especializada, desta 

maneira o Projeto de Resolução nº 28/2019 edifica axioma extremamente 

relevante para o interesse público, principalmente por servir como meio 

adequado para criar sinergia profícua entre as diversas ações estatais possíveis. 

 

Desta forma, a medida normativa proposta pelo projeto de lei ora em análise é 

necessária e legítima. Deste contexto, a situação posta requer uma ação estatal 

específica e efetiva em favor dos Direitos Fundamentais, mesmo que seja 

primordialmente focado na capacidade diligenciaria da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 

Disso tem-se a identificação da medida como instrumento normativo de 

ampliação e concreção da proteção dos direitos fundamentais, das garantias e, 

também, dos deveres dos cidadãos. Destarte, resta confirmado o relevante grau 

meritório da proposição legislativa ora em análise.  

Identificador: 340032003600330031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Resolução nº 28/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 3 

 

Por todo o exposto e pautado na certeza de que se trata de medida de inteira 

medida de justiça, concluímos que o Projeto de Resolução nº 28/2019, de 

autoria do senhor Deputado Dr. Enivaldo dos Anjos, deve ser aprovado no 

exame de mérito, o que nos leva a sugerir aos demais membros desta 

importante Comissão a seguinte conclusão: 

 

PARECER nº               /2019 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 28/2019, de 

autoria do senhor Deputado Dr. Enivaldo dos Anjos, nos termos do artigo 52 

do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

Sala das Comissões, em        de                             de 2019. 

 

 

_________________________________________PRESIDENTE 

 

 

_________________________________________RELATOR 

 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

 

_________________________________________MEMBRO 
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