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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

Proposição: Projeto de Resolução nº 28/2019. 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Assunto: Acrescenta o inciso XV ao art. 52 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, Regimento Interno, que trata da Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos. 

 

RELATÓRIO 

 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

intenção parlamentar em alterar o Regimento Interno desta Casa, 

acrescentando o inciso XV ao art. 52 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, que trata da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

09.04.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do mesmo dia, mês e ano, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência, determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes e a Mesa Diretora, após 

cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno.  

Após serem juntados estudo de técnica legislativa a proposição foi 

encaminhada a procuradoria, onde recebeu Parecer  favorável, tal Parecer foi 

acolhido pelo Coordenador da Setorial Legislativa, que entendeu pela 

Constitucionalidade da matéria, opinamento acolhido posteriormente pelo 

Procurador Geral desta Casa.   

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360030003900340037003A00540052004100
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 Seguindo sua tramitação, a matéria foi encaminhada as Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação onde recebeu 

parecer de nº 148/2019, que conclui pela sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa e a Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos, onde recebeu Parecer de nº 08/2019, entendendo por sua 

Aprovação.  

Por derradeiro, a matéria vem a esta Douta Comissão para exame de 

mérito e parecer, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

       Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Comissão se cinge a análise de mérito, quanto ao aspecto econômico e 

financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, 

assim como a receita pública, em conformidade com o artigo 42, incisos V e XIX, 

do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista 

diverso, que compete, regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

      Assim, passamos a análise da justificativa do presente Projeto:  

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 
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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. [...] 

  Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a 

proposição tem como objetivo, apenas acrescentar atribuição à Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que 

agora passa a analisar todos os assuntos e proposições atinentes aos direitos, 

garantias e deveres dos cidadãos. 

 

  Sendo assim, cabe registrar que o Projeto de Resolução nº 28/2019 não 

promove renúncia fiscal, ou gera qualquer lesão ao erário, pois como já dito, 

prevê apenas uma alteração no regimento interno desta Casa, conforme já 

explicitado em justificativa, o que se afigura de total interesse público.  
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              Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2020 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela Aprovação do Projeto de 

Resolução nº 28/2019, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 Sala das Comissões, em         de                     de 2020. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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