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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução nº 38/2017, de autoria do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

possui como finalidade a alteração da 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, que dispõe sobre tribuna popular, de modo a instituir 

a Tribuna Acadêmica. 

 

Quanto ao tramite legislativo, tem-se que a proposição legislativa ora em apreço 

foi protocolizada no dia 16 de agosto de 2017 e lida na Sessão Ordinária do dia 21 

do mesmo mês e ano. Em oportunidade, registra-se que os autos do Projeto de 

Resolução nº 38/2017 informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no 

Diário do Poder Legislativo – DPL, datado do dia 29 de agosto de 2017, à fl. 20. 

 

A Proposição sob exame recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, cuja conclusão foi pela sua Constitucionalidade, 

Legalidade e Juridicidade (Parecer nº 490/2017) às fls. 38/47. Em ato contínuo, a 

Proposição foi encaminhada para esta Comissão de Educação, para fins de análise 

de seu mérito e aprovação, na forma do art. 48 do Regimento Interno desta 

augusta Assembleia Legislativa. 

 

Em tempo, registra-se que o próprio Autor protocolizou, em 07 de fevereiro de 

2018, a Emenda Aditiva 001/2018, que acresce ao pretenso texto do art. 269-A do 

Regimento Interno (objeto do Projeto de Lei nº 38/2017) o Conselho Estadual de 
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Educação, também, como referência de reconhecimento de instituições de ensino 

para que os seus estudantes possam apresentar trabalhos e estudos relativos aos 

seus respectivos cursos, quando da Tribuna Acadêmica.    

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A presente propositura tem por finalidade acrescentar ponto específico (art. 269-A) 

ao texto da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo), com a teleologia de instituir 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, com 

o fim de apresentar trabalhos e estudos relativos aos seus respectivos cursos. 

 

Com esse mister, o Projeto de Resolução nº 038/2017 assim dispõe:  

 

“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. 
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§ 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.” 

 

Em sua Emenda Aditiva 001/2018, o Autor objetivou inserir, igualmente, o 

Conselho Estadual de Educação para ser referência de regularidade das instituições 

de ensino, ou seja, converiu a este importante Conselho a mesma condição do 

MEC. Esta medida foi acertadíssima e de grande relevo meritório, haja vista que o 

MEC não possui diretamente atuação de regulação sobre as escolas de ensino 

fundamental e médio. Pela dita Emenda, o texto passaria a ser: 

 

“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 Conselho Estadual de Educação, 

objetivando a apresentação de estudos e de trabalhos relativos aos seus 

respectivos cursos.” 

 

Todavia, a finalidade objetivada revela uma mens legislatoris bem definida 

pela Justificativa, na medida em que visa estreitar a relação desta Casa de 
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Leis com os acadêmicos e a sociedade em geral. Vejamos a fundamentação 

da 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”. 

 

Desse mister, vislumbra-se do objeto normativo pretendido que a 

possibilidade de existência da Tribuna Acadêmica, trará maior proximidade 

entre o Poder Legislativo e a sociedade acadêmica do Estado do Espírito 

Santo.  

 

Desta forma, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico 

decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa traz ponto de relevante interesse público, assim, 

revelando-se portador de mérito ímpar. 
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Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta importante Comissão de 

Educação a adoção do seguinte: 

 

 

PARECER nº                  /2018 

 

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO é pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 

38/2017, de autoria do senhor Deputado Bruno Lamas, com a Aprovação 

também de sua Emenda Aditiva nº 001/2018. 

 

 

Sala das Comissões, em      de                             de  2018. 

 

 

___________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

Identificador: 35003200310030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


