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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  002/2010 

 

Altera o artigo 12 da Constituição Estadual. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

         

 

Art. 1º Fica alterado o artigo 12 da Constituição Estadual, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

          “Art. 12. O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos limites de sua 

competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias socias à saúde, a 

alimentação, ao trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, previstos na Constituição Federal, 

inclusive as concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais.” (NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, 22 de março de 2010. 
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JUSTIFICATIVA 

 
Com o advento da Emenda Constitucional nº 26/2000, que incluiu o direito à moradia como 

direito social, constante no artigo 6º da Carta Magna, automaticamente ficou incluído este direito 

em Nossa Constituição Estadual, sendo este amparado e garantido pelo Estado e pelos 

Municípios no limite de suas competências. 

 

Mais recentemente, com o movimento de intensificação dos Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacionais de Segurança Alimentar em busca de melhores condições de alimentação para os 

menos favorecidos, culminou com a publicação da Emenda Constitucional nº 64, de 04.02.2010, 

que assim dispõe: 

 

 
“EMENDA CONSTITUCIONAL N 64, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
 

Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 

Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição." (NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Logo, ante a necessidade de adequação ao texto da Constituição Estadual, para fins de 

positivação, e, por assim dizer um maior poder de cobrança perante os governantes que estão 

mais próximos ao dia a dia do cidadão capixaba é que propomos esta alteração, já incluindo o 

direito a moradia (Emenda Constitucional nº 26) e o direito à alimentação (Emenda 

Constitucional nº 64). 

Pelo acima exposto é que propomos a presente Emenda á Constitucional, que trata de um 

importante assunto, e de grande relevância social, aproveitando para pedir apoio aos nobres pares 

desta Casa Legislativa para aprovação desta. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituiçao.htm#art6.

