
 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  062/2017 

 

Altera a Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, para permitir a 

Virtualização do Poder Legislativo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 142 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 142. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e 

apresentadas em três vias ou, por meio eletrônico, formalizada, unicamente, mediante uso 

de assinatura eletrônica, na forma determinada pela Mesa Diretora.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 326-A da Resolução nº 2.700, de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 326-A. (...) 

 

Parágrafo único. A Mesa Diretora instituirá a Virtualização do Poder Legislativo por 

meio da implantação de software como ferramenta oficial de controle e tramitação de 

documentos e processos eletrônicos, e expedirá os atos necessários à sua regulamentação 

e operacionalização.” (NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2017. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

Identificador: 350037003100350034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O objetivo deste Projeto de Resolução é permitir a Virtualização do Poder Legislativo por meio 

da implantação de um software que permita o controle e tramitação de documentos e processos 

eletrônicos, de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

 

A Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2011, instituiu a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP-Brasil, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 

de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que 

utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

 

A Virtualização do Poder Legislativo garantirá a redução de custos no processo de elaboração de 

leis, além de ampliar a transparência do Processo Legislativo e aumentar a eficiência dos 

serviços prestados por este Parlamento Estadual. 

 

Ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à apreciação e à aprovação 

do presente Projeto de Resolução. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

Identificador: 350037003100350034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


