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Altera dispositivos da Constituição Estadu .

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 30 do artigo 38, da Constituição Estadual, promulga a
seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 10 O inciso 11do artigo 28 e a alínea b do inciso I do artigo 29, ambos
da Constituição Estadual, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 .

11 - de forma preparatória, no- inicio da legislatura, a partir de
primeiro de fevereiro, para posse dos seus membros e eleição da Mesa Diretora. Para o segundo
biênio de cada legislatura, a eleição da Mesa Diretora, realizar-se-á na segunda terça-feira do mês
de outubro da segunda sessão legislativa, em sessão extraordinária, mediante convocação do
Presidente e sua posse dar-se-á no dia primeiro do mês de fevereiro, subsequente, em sessão
especial convocada para tal finalidade.

"Art. 29 .
I ; .
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Senhoras e Senhores Parlamentares, ,1\ ~
Esta proposta de Emenda a Constituição, tem por finalidade extinguir do nosso texto constitucional
a possibilidade em haver a recondução para o mesmo cargo na mesma legisla a. A prática da
reeleição é algo funesto para o processo democrático. Há necessidade de que haja oxigenação nos
membros integrantes da Mesa Diretora. Deve se dar oportunidade para que outros parlamentares
possam concorrer aos cargos diretivos da Casa, propiciando com isso uma renovação constante na
direção, impedindo que haja continuidade dos mesmos, dentro da mesma legislatura.

No passado esta Casa de Leis não era permitida a recondução para o mesmo cargo na mesma
legislatura, e entendemos que tal modificação fora um retrocesso, pois a nosso ver tal modificação
quebrou o princípio democrático em que deve necessariamente oportunizar aos demais membros do
Poder, concorrerem aos cargos eletivos da Mesa Diretora.

Por outro lado, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal é vedado a reconduçã
para o mesmo cargo. A diferença em relação a nossa proposta é que a vedação aplica-se para a
eleição imediatamente subsequente, conforme estabelece o § 4°, artigo 57 da Constituição Federal.
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Dessa forma mesmo em se tratando de outra legislatura há óbice legal para que o parlaIl)em~J2
concorra ao mesmo cargo.

A nossa proposta vedação a reeleição na mesma legislatura, no caso de legislatura diferente é
possível que haja a recondução do mesmo parlamentar que ocupara um dos cargos da Mesa na
legislatura anterior, até porque em se tratando de outra legislatura houve todo um processo de
escolha e de renovação dos membros da Casa. E, na hipótese de parlamentares reeleitos que foram
detentores de cargos na Mesa Diretora em uma legislatura anterior é porque tiveram a aprovação do
eleitorado, e na realidade trata-se de um novo período. Assim entendemos que é legitimo pleitear
novamente o mesmo cargo.

Diante disso, e entendendo que esta nossa iniciativa vem de encontro a um desejo nutrido por um
vasto segmento político do nosso Estado e até do nosso País; a exemplo de um projeto de lei que
tramita no Congresso Nacional, e uma vez aprovado será terminantemente proibida a reeleição
para quaisquer cargos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, nada mais estamos fazendo do
que alinhar o texto da nossa Carta Magna a esse intento, que é vedar a reeleição para o mesmo

"---- cargo dentro da mesma legislatura.

Portanto, solicito aos Nobres Pares o apoio e o voto para aprovarmos a n
Constitucional.
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Emenda a Proposta de Emenda a
Constituição n° 027/14

Art. 1° O artigo 1° da Proposta de Emenda a Constituição n" 027/14, que altera o inciso II do artigo
28, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 .

II - de forma preparatória, no inicio da legislatura, a partir de
primeiro de fevereiro, para posse dos seus membros e eleição' da Mesa Diretora. Para o segundo
biênio de cada legislatura, a eleição da Mesa Diretora, realizar-se-á na segunda terça-feira do mês
de novembro da segunda sessão legislativa, em sessão extraordinária, mediante convocação do
Presidente e sua posse dar-se-á no dia primeiro do mês de fevereiro, subsequente, em sessã
especial convocada para tal finalidade.

11 de novembro de 2014.
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Art. 1° O artigo 1° da Proposta de Emenda a Constituição n" 027/14, que altera a alínea b do inciso
I do artigo 29, passa a vigorar com a seguinte redação:
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b) será de dois anos o mandato para membro da Mesa Diretora,
vedada a recondução na mesma legislatura.
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