
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Resolução nº 16/2020 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 16/2020 

 

Altera a nomenclatura da Seção II do Capítulo 

XI do Título VII e acrescenta o art. 269-A à 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A Seção II do Capítulo XI do Título VII da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte nomenclatura: “Da Tribuna Popular 

e da Tribuna Acadêmica.” 

 

Art. 2º Fica incluído o art. 269-A na Resolução nº 2.700, de 2009, Regimento Interno, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 269-A. Fica instituída, no âmbito da Assembleia Legislativa, a Tribuna 

Acadêmica, cujo objetivo é permitir o uso da Tribuna do Plenário por parte de 

estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo 

MEC e/ou pelo Conselho Estadual de Educação, objetivando a apresentação de 

estudos e de trabalhos relativos aos seus respectivos cursos. 

 

§ 1º Aplica-se, no que couber, para efeito do regramento da Tribuna Acadêmica, o 

disposto no art. 269 deste Regimento Interno, com exceção do previsto no § 8º do 

citado dispositivo. 

 

§ 2º Os estudantes farão uso da Tribuna Acadêmica por meio de indicação de qualquer 

Deputado ou a partir de inscrição própria, observando-se o previsto no § 3º do art. 269 

deste Regimento Interno. 

 

§ 3º A cada trimestre os estudantes indicados ou inscritos por iniciativa própria terão 

prioridade sobre os indicados para a Tribuna Popular, devendo ser observada o ordem 

de indicação ou de inscrição. 
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§ 4º A Assembleia Legislativa, por meio de seu portal de internet, dará ampla 

divulgação à Tribuna Popular e à Tribuna Acadêmica, indicando os respectivos 

regramentos, datas e formas de participação.” 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2020. 

 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

 

 

 

Em 24 de setembro de 2020. 

 

 

_______________________ 

Diretoria de Redação – DR 

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 

ETL nº 451/2020 
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