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P A R E C E R DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

           

REF:   EMENDA AO RIPAEL 

REF:   MESA DIRETORA 

 

RELATOR:    Ir. Ronald Cortes Vieira – CIM 159.502 

 

De acordo com os artigos 14 inc. XIII e 16 inc. II, letra “a” da 

Constituição estadual, e 60 inciso I do Ripael, esse relator passa a analisar a 

matéria: 

DOS FATOS 

Trata-se de emenda aditiva que inclui os incisos VI e VII ao artigo 77 

do Regimento Interno, proposto pela mesa diretora, que estatue a participação 

do colegiado de ex-presidentes da PAEL, quando estiverem no exercício de 

seus mandatos, em caso de relevância e urgência, devido ao afastamento, 

renúncia ou perda de mandato de algum dos eleitos ao cargo de Presidente, 

1º e 2º vice-presidentes, em qualquer ocasião, cujo texto abaixo 

transcrevemos: 

Inciso VI – Havendo vacância dos cargos de presidente da PAEL e 

dos primeiros e segundo vice-presidentes, simultaneamente, antes do 

primeiro ano de mandato, será convocado pela mesa diretora remanescente, 

apoiada pelo colegiado dos ex-presidentes, para no prazo de 90 dias realizarem 

uma nova eleição para a presidência e para os demais cargos; 
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Inciso VII – Ocorrendo a vacância dos cargos de presidente, 1º e 2º 

vice-presidentes simultaneamente, após um ano e um dia do mandato, 

assumirá a presidência pró tempore o ex-presidente decano da casa, e 

completará os cargos vagos com os demais ex-presidentes devidamente 

indicado por este, para formar a administração da PAEL pelo prazo 

remanescente, preenchendo os demais cargos vagos na mesa diretora. 

DO AMPARO LEGAL 

A proposta encontra-se amparada na Constituição Estadual em seu 

artigo 14 inciso I, e pelos artigos 10 inciso III, e 11 inciso IV do Ripael 

Essas medidas deverão ser implementadas tão logo sejam os cargos 

declarados vagos pela comissão de constituição e justiça, ouvido o procurador 

legislativo e aprovadas pelo plenário da PAEL. 

 

V O T O 

             Pelo exposto, a comissão de constituição e Justiça vota 

favoravelmente a proposta apresentada pela mesa diretora de emenda ao 

Ripael.  

 

MEMBROS DA COMISSÃO: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


