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PARECER DO RELATOR  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2014 

 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL – Pr. Marcos Mansur 

 

EMENTA: “Institui a Medalha Mateus Alkhalaf no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Ales.” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto Resolução nº 08/2014, de autoria do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, tem como objeto Instituir a Medalha Mateus 

Alkhalaf no âmbito da Assembleia Legislativa do Espírito Santo – 

Ales. 

 

O Projeto em comento foi publicado no Diário do Poder Legislativo 

do dia 23 de junho de 2014, fls. 34/35. 

 

A matéria em exame, na Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, parecer nº 255/2018, pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, com  

emenda substitutiva nº 01/2015, fls. 167. 

 

Designado Relator pelo Presidente da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para relatar a matéria, “ex vi” do 

art. 52 do RI, sobre a análise de mérito, passo a fazê-lo sustentando 

as razões que entendo pertinente a matéria em exame. 
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É o sucinto  relatório 

 

 FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 As funções legislativas consistem, em especial, na elaboração de 

leis definidas dentro da competência do Poder  Legislativo Estadual, 

conforme preceitos constitucionais. Nestes termos, os deputados 

podem apresentar projetos de lei, resoluções, decreto legislativo,   

emendas aos projetos de lei, todos indistintamente passarão por 

várias Comissões Permanentes. In casu, pela Comissão de Defesa 

da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 

Podemos sustentar que a Comissão de Cidadania, assim como os 
Direitos Humanos, tratam de  matérias relacionadas a cidadania. 
Cidadania que se renova constantemente diante das 
transformações sociais, do contexto histórico vivenciado e 
principalmente diante da mudança de paradigmas ideológicos. Por 
tal razão é possível afirmar que cidadania não é uma ideia estática, 
mas dinâmica.   A noção de cidadania sempre esteve voltada para 
um agir, para uma conduta positiva de participação, especialmente 
quando se trata de matéria de comemorativa.  

 

É preciso ressaltar que  a Cidadania é o exercício dos direitos e 
deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na constituição. 
Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações 
e lutar para que sejam colocados em prática. 

Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem 
usufruir dos direitos humanos, direitos fundamentais tanto no âmbito 
individual, coletivo ou institucional.   

É preciso dizer  que os avanços obtidos através dos movimentos 
sociais e das lutas de classe têm sempre haver com a cidadania e 
direitos humanos, principalmente quanto  aos direitos relacionado 
as datas expressas em lei para fim definido como conscientização e 
de esclarecimento a população. 
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Da importância  da  defesa da cidadania e dos direitos humanos 
diante das organizações: - A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos tem uma importância mundial, apesar de não obrigar 
juridicamente que todos os Estados a respeitem. Para a Assembleia 
Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 
como ideal ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 
o objetivo de que todos tenham sempre em mente a Declaração, 
para promover o respeito a esses direitos e liberdades. 

Por isso, a importância da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos. Já que os direitos humanos constituem uma 
forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais do ser 
humano e correspondem ao conjunto de faculdades e instituições 
que em cada momento histórico, concretizam as exigências de 
dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais são 
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos, nível 
nacional  e internacional. 

Como se vê, nesta Comissão onde apenas se analisa o mérito da 

proposição, desconhecendo, portanto, qualquer outro parecer, seja 

de qual for a Comissão os direitos da pessoa humana e de seus 

feitos sempre merecem atenções especiais. 

 

Ao examinar o Projeto verifica-se que a matéria é relacionada a 

homenagear uma pessoa que tem conduta humanitária e  que 

prestou relevantes serviços ao Estado, como ficou exposto na 

justificativa do Deputado autor, às fls.03. 

 

Importante ressaltar no texto, entre  outros a seguinte: 

 

“..... A luta pela promoção dos direitos dos refugiados  no 

Estado do Espírito Santo, a fim de melhor  protegê-los,  

encontra fundamento no amor  ao próximo e no princípio  

da dignidade da pessoa humana, .....” 
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Diante do que se vê, o Projeto em comento tem grande relevância e 

deve ser examinado positivamente  nesta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos direitos  Humanos. Com estas poucas 

considerações a Comissão de Defesa da Cidadania e Diretos 

Humanos, é pela aprovação do Projeto de Resolução nº 08/2014 de 

autoria do Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur. 

 

                          PARECER Nº              /2018 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 

08/2014, com  emenda substitutiva nº 01/2015, de autoria  do 

Deputado Estadual – Pr. Marcos Mansur. 

 

Sala das Comissões, em          de                           de 2018. 

 

.................................................................................Presidente 

 

...................................................................................Relator 

  

..................................................................................Membro 

 

..................................................................................Membro 

                . 

                 ...............................................................................Membro 
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