
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38/2017 

 

Altera a nomenclatura da Seção II, do Capítulo 
XI, do Título VII e acrescenta o artigo 269-A, 
ambos da 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 n.º 2.700, de 15 de julho de 
2009, passa a vigorar com a seguinte nomenclatura: “Da Tribuna Popular e da Tribuna 
Acadêmica”.  
 
Art. 2º Fica incluído o artigo 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, 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 do 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 do 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. 
  

 § 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. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala da Sessões, 15 de agosto de 2017. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
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JUSTIFICATIVA 

 

Esse Projeto de Resolução visa estreitar a relação Assembleia Legislativa, acadêmicos e 

sociedade em geral, porquanto se sabe da considerável produção dos trabalhos acadêmicos 

de inquestionável qualidade, os quais poderão trazer conhecimento e soluções novas que e 

serem agregados aos trabalhos desta Casa de Leis, e até mesmo do Executivo Estadual. 

Importante destacar ainda, que este Parlamento tem por atribuição trazer a sociedade para 

participar de importantes debates, bem como, interagir com os Parlamentares.  

Tal projeto tem por objetivo incentivar a educação no nosso Estado, uma vez que, 

oportunizará aos estudantes através da Tribuna Acadêmica, o debate de suas teses e 

aprofundamento dos seus conhecimentos, tornando assim o processo legislativo muito mais 

rico e participativo, com um ganho fundamental para toda a Sociedade Capixaba. 
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