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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Projeto de Resolução nº 38/2017 

Autor: Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Altera a nomenclatura da Seção II do Capítulo XI do Título VII e acrescenta o art. 

269-A, ambos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno. 

 

                                 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. 

Após a manifestação da Procuradoria, a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação emitiu o Parecer nº 490/2017 pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do projeto (fls. 38-47); e, na Comissão de Educação recebeu o Parecer 

nº 003/2018 pela aprovação (fls. 68-72). 
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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 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.    

Tendo em vista a apresentação da referida Emenda, os autos retornam a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para fins de apreciação do aspecto 

constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa da emenda, nos termos do art. 41, I do 

Regimento Interno desta Casa de Leis.  

É o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Conforme acima relatado, o Deputado Estadual Bruno Lamas, autor do presente Projeto de 

Resolução, apresentou a Emenda nº 001/2018 de forma a 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, conforme se verifica abaixo: 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2018 AO PR Nº038/2017 

Altera a nomenclatura da Seção II, do 

Capítulo XI, do Título VII e acrescenta 
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ao artigo 269-A, ambos da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno.  

Art. 1º - O artigo 2º, do Projeto de Resolução n.º 038/2017 

passa a ter 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 

Conselho Estadual de Educação, objetivando a apresentação de 

estudos e de trabalhos relativos aos seus respectivos cursos.  

(...)  

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, conferiu a 

este importante Conselho a mesma condição do MEC.  

Neste sentido, a apresentação da Emenda em questão atende aos pressupostos legais 

estabelecidos nos Art. 166 e 167, §4º do Regimento Interno da ALES, de forma a tornar 

melhor e adequada a redação e extensão do Projeto de Resolução nº 38/2017. 

Sendo assim, a respeito da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do Projeto de Resolução 38/2017 (já aprovado anteriormente conforme relatório), 

inclusive com a Emenda Aditiva nº 001/2018, de autoria do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

recomendamos aos ilustres pares desta Comissão a adoção do seguinte. 
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PARECER Nº ________/2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA da 

Emenda Aditiva nº 001/2018 inserida no Projeto de Resolução nº 38/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Bruno Lamas. 

Sala das Comissões, em            de                                   de 2018. 

_________________________________________PRESIDENTE 

____________________________________________RELATOR 

___________________________________________MEMBRO 

___________________________________________MEMBRO 

___________________________________________MEMBRO 

___________________________________________MEMBRO 

___________________________________________MEMBRO 
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