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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº______/2022 
(Da Mesa Diretora) 

 
 
 

Altera e revoga dispositivos da Resolução 
nº 1.578/2012 na forma que especifica. 

 
Art. 1º A Resolução nº 1.578/2012 da Assembleia Legislativa da Paraíba 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“........................................................................................................................................... 
 
Art. 6º As eleições da Mesa Diretora para o primeiro e segundo biênio, dar-se-ão 
obrigatoriamente em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, logo após a posse dos 
Deputados, para mandato de dois anos, empossando-se a primeira Mesa eleita após o 
término da eleição para o segundo biênio. 
 
Art. 7º A posse da Mesa Diretora eleita para o segundo biênio será realizada em sessão 
preparatória, no dia 1º de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura, antes da 
inauguração da sessão legislativa. 

 
Art. 8º A eleição da Mesa far-se-á por votação aberta e processo nominal, de forma 
presencial, exigida a maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria 
simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas 
as seguintes exigências e formalidades: 

 
I – registro junto à Mesa, por chapa, de candidatos diplomados, até dez dias antes da 
eleição da Mesa, referente ao primeiro e segundo biênio, nos termos estabelecidos por 
Edital, a ser publicado no Diário do Poder Legislativo; 
II – chamada nominal dos Deputados para a votação; 
III – realização do segundo escrutínio com os dois mais votados para cada cargo, 
quando, no primeiro, não se alcançar a maioria absoluta; 
IV – eleição do candidato mais idoso, no caso de empate; 
V – proclamação pelo Presidente do resultado final e posse da Mesa eleita no primeiro 
biênio, logo após a votação da Mesa do segundo biênio. 
 
§1º A inscrição da chapa para a disputa da Mesa Diretora deve contar com, no mínimo, 
um terço das assinaturas dos Deputados. 
 
§2º Fica vedada a inscrição do mesmo Deputado em mais de uma chapa, ainda que em 
cargos diferentes, devendo o parlamentar que pretender disputar a eleição da Mesa do 
primeiro ou segundo biênio, em caso de mais de uma inscrição realizada, fazer à opção 
da chapa que pretende manter o registro.  
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Art. 9º ................................................................................................................................. 
 
...........................................................................................................................................” 

 
Art. 2º Fica revogado o inciso I, do art. 185 da Resolução nº 1.578/2012 

da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 

“Art. 185. ................................................................................................................. 
 
I – revogado; 
II - ....................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................” 

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

 
 
Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, “Casa de Epitácio 

Pessoa”,João Pessoa, 02 de dezembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Resolução visa a alterar disposições da Resolução 
1.578/2012 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba), acerca do procedimento da votação da escolha da Mesa Diretora do 
Poder Legislativo estadual. Assim sendo, faz-se necessário destacar a 
adequação dessa propositura para as atividades da Casa Legislativa estadual.  
 
 Inicialmente, cabe destacar que o estabelecido pelo Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa da Paraíba não é composto por regras insusceptíveis de 
alterações, pelo contrário, desde que haja compatibilidade com as disposições 
constitucionais aplicáveis, como se nota neste Projeto de Resolução, é 
plenamente possível efetuar mudanças no texto que regula o funcionamento 
das atividades do Poder Legislativo estadual. Nesse contexto, o conteúdo desta 
proposição possui o objetivo de melhorar o procedimento de escolha da Mesa 
Diretora.  
 
 A determinação acerca da escolha da Mesa Diretora do segundo biênio 
durante a eleição da Mesa referente ao primeiro é medida que visa a estabelecer 
maior segurança para os Deputados e Deputadas componentes do Parlamento 
bem como para todos os que exercem atividades relacionadas a este Poder e a 
toda a sociedade. É possível que os eleitos tenham maior tempo para planejar a 
sua gestão, considerando, inclusive, o que está sendo desenvolvido durante a 
primeira gestão, o que permite que ações mais bem concebidas e aplicadas 
sejam realizadas. Ademais, tem-se a racionalização do processo de votação, pois 
se permite a escolha de duas Mesas Diretoras a partir da mesma atividade, o 
que colabora para o regular funcionamento das atividades, pois não é mais 
necessário que se instaure novo processo de escolha, com as suas características 
inerentes, as quais podem alterar a sistemática de ações do Poder Legislativo 
estadual. Cabe ponderar, também, que se promove o respeito às regras 
democráticas, a partir da aprovação desta Resolução, que institucionaliza esta 
conduta, a qual se baseia no voto livre dos Parlamentares e das Parlamentas, a 
quem compete a escolha da Mesa Diretora do Poder.  
 
 A sua vez, a atualização do procedimento em si de votação é baseada na 
necessidade de que este seja transparente no que concerne às etapas de sua 
realização, permitindo que cada Deputado e cada Deputada possa, a partir de 
suas convicções, mas também permitindo que os titulares do Poder analisem a 
sua escolha, efetuar a sua escolha. Nota-se, portanto, a atualização no sentido 
de simplificar o procedimento, mas com a permanência de regras que permitem 
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o seu controle e a sua regular realização pelos responsáveis pela condução do 
processo e daqueles que realização o processo de escolha.  
 

Diante do exposto, considerando que a matéria legislativa ora 
apresentada obedece aos requisitos constitucionais de natureza formal e 
material previstos na Constituição Federal e na Carta Estadual, é que se 
submeto este Projeto de Resolução à apreciação dos nobres pares para fins de 
tramitação e aprovação na forma regimental.  
 
 

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, “Casa de Epitácio 
Pessoa”,João Pessoa, 02 de dezembro de 2022. 

 
 

 


