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ORDEM DO DIA 

Data: 11/07/2022 
 

 
 OF. GP. Nº 180/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 031/2022); 

 
 PROJETO DE LEI Nº 003/2022 – DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO; 

 
 REQUERIMENTO Nº 042/2022 – DE AUTORIA DO VER. EVERALDO DIAS RAUPP; 

 
 REQUERIMENTO Nº 045/2022 – DE AUTORIA DO VER. JOÃO CARLOS SOARES; 

 
 REPRESENTAÇÃO – DE AUTORIA DO VER. EVERALDO DIAS RAUPP; 
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PROJETO DE LEI N° 003/2022 
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 
 

“DENOMINA RUA HELIO VIRISSIMO DA 
SILVEIRA, A VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO 
LOTEAMENTO SOARES, NO MUNICÍPIO DE 
GLORINHA, CONFORME MAPA E MEMORIAL 
DESCRITIVO EM ANEXO”.  

 
 

Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

 
LEI: 

 
Art. 1º Fica denominada Rua Helio Virissimo da Silveira, a via pública 

localizada no Loteamento Soares, no município de Glorinha, conforme mapa 
e memorial descritivo em anexo. 
  

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Glorinha, 24 de junho de 2022. 

 
 

 
DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL 

Vereador do Progressistas  
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JUSTIFICATIVA 
 
 

O Projeto de Lei nº 003/2022 tem como finalidade denominar via 

pública no município de Glorinha. Observa que a presente proposição está 

acompanhada de memorial descritivo e mapa, conforme processo 

administrativo nº 1.604/2022 anexo. 

É importante salientar que a atual Rua 7 localizada no Loteamento 

Soares (Loteamento este consolidado e regularizado em 17/07/2018) será 

denominada Rua Helio Virissimo da Silveira, caso o presente Projeto de Lei 

seja aprovado por esta Casa Legislativa. 

Ressalta-se que compete a Câmara Municipal, com a sanção do 

Prefeito, dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos, conforme 

estabelece o artigo 29, XVII, da Lei Orgânica do Munício de Glorinha. 

Cumpre mencionar que o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal dispõe 

que a iniciativa das Leis Municipais, salvo no caso de competência exclusiva, 

cabe ao Vereador, ao Prefeito ou ao eleitorado, que a exercerá em forma de 

moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do eleitorado do Município. 

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este 

Projeto de Lei. 

Glorinha, 24 de junho de 2022. 
 
 

 
DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL 

Vereador do Progressistas  
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Requerimento nº 042/2022 

 
 

Everaldo Dias Raupp, Vereador do Progressistas, requer seja 
submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 
Requerimento, no sentido de solicitar ao Ilmo. Sr. Diretor Geral do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, que seja 
realizado estudo técnico a fim de instalar limitadores de velocidade 
(lombada eletrônica ou semáforo) em frente ao Unidade de Saúde 
Sinval Guazelli, para que após análise e aprovação, seja remetido ao 
DAER. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
                 Tal medida se faz necessária, devida a alta velocidade dos 
condutores na via, uma vez que logo após o local existe um estreitamento de 
pista, colocando em risco a segurança dos pedestres que transitam pelo 
local. 

                       

 

  Glorinha, 06 de julho de 2022. 

 
 

 
 

Everaldo Dias Raupp 
Vereador do Progressistas 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Requerimento nº 045/2022 

 
 

João Carlos Soares, Vereador do Progressistas, requer seja 
submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 
Requerimento, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que seja realizado estudo técnico e financeiro para 
a aquisição de abrigos de ônibus para serem colocados em todo o 
perímetro do Município, para que após análise e aprovação, seja remetido 
ao Excelentíssimo Senhor Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
                 Tal requerimento se faz necessário, uma vez existem modelos de 
abrigos já instalados no município. 

                        

  

Glorinha, 06 de julho de 2022. 

 
 

 
João Carlos Soares 

Vereador do Progressistas 
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AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

GLORINHA/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

EVERALDO DIAS RAUPP, Vereador do Progressistas, 

vem, respeitosamente, perante à soberania do Plenário desta Casa 

Legislativa, apresentar REPRESENTAÇÃO em desfavor do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 

requerendo que seja o mesmo destituído do cargo de Presidente da Mesa 

Diretora, com fulcro no art. 38, do Regimento Interno do Poder Legislativo c/c 

o Decreto-Lei 201/1967, diante dos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO  

O artigo 38, do Regimento Interno estabelece que: 

Art. 38. Os membros da Mesa podem ser destituídos e afastados 

dos cargos por irregularidades, regularmente apuradas.  

§ 1º A destituição de membros da Mesa, isoladamente ou em 

conjunto, dependerá de Resolução aprovada pela maioria 

absoluta dos membros da Câmara, assegurado amplo direito de 
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defesa, devendo a representação ser subscrita obrigatoriamente 

por Vereador.  

§ 2º O processo de destituição de membros da Mesa observará 

o rito disciplinado no artigo 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

fevereiro de 1967.  

Ressalta-se que o Regimento desta Casa Legislativa 

possui previsão sobre a destituição e afastamentos dos cargos dos membros 

da Mesa Diretora quando evidenciadas irregularidades, as quais devem ser 

regularmente apuradas, bem como dependerá de Resolução aprovada pela 

maioria absoluta dos membros da Câmara, assegurado amplo direito de 

defesa. 

Desse modo, conforme previsão regimental, a destituição 

de membros da Mesa Diretora necessitará de Resolução acolhida pela 

maioria absoluta dos membros da Câmara, garantido amplo direito de defesa. 

Observa-se que a destituição de membro da Mesa constitui matéria de 

Projeto de Resolução, nos termos do art. 91, §1º do R.I.  

Incumbe mencionar o preceito do art. 87, caput e § 2º, 

inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, in 

verbis: 

Art. 87. Ao Plenário, cabe deliberar sobre todas as matérias de 

competência da Câmara Municipal. 

§ 2º Compete, privativamente, à Câmara Municipal: 

XVII - deliberar, mediante Resolução, sobre assuntos de sua 

economia interna e, por meio de Decretos Legislativos, nos 

demais casos de sua competência privativa;  

Nota-se que o art. 38, § 2º, do R.I., estabelece que o 

processo de destituição de membros da Mesa observará o rito disciplinado no 

artigo 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. 
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Deste modo, na admissibilidade da representação, o Poder 

Legislativo examinará a solidez das alegações, se os fatos e as provas 

possuem sustentabilidade, se as razões são admissíveis ou, ainda, se os 

fatos alegados possuem razoabilidade capaz de ensejar procedência da 

representação. 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA 

REPRESENTAÇÃO 

O representante embasa o pedido de destituição do 

Presidente da Mesa Diretora amparado no artigo 38 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vereadores. 

Cabe mencionar que o Regimento Interno tem por 

finalidade regulamentar o funcionamento administrativo e político desta Casa 

Legislativa, senão vejamos: 

Art. 1º O presente Regimento Interno destina-se a regular o 

funcionamento administrativo e político da Câmara Municipal de 

Glorinha. 

No caso concreto, o Presidente exorbitou das funções que 

lhe são atribuídas no Regimento Interno do Poder Legislativo, conforme 

segue: 

1. Perseguição política e pessoal do Presidente em relação ao 

representante diante das manifestações da tribuna da 

Câmara Municipal de Vereadores; 

2. Substituição do ofício nº 151/2022 do Poder Executivo 

referente ao Projeto de Lei nº 023/2022 protocolado na 

Secretaria da Câmara Municipal, sem que houvesse 

requerimento escrito do Prefeito para fins de correção de erro 

documental; 

3. Indeferimento do Presidente referente à concessão de 02 

(dois) minutos pela Vereadora Sílvia de Oliveira Eccel ao 

representante, no momento em que estava se manifestando 
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da tribuna durante a Sessão Ordinária do dia 04/07/2022 (art. 

177, §2º, do R.I.); 

4. Em reunião realizada na Câmara Municipal com todos 

vereadores para tratar sobre o local de construção da futura 

sede do Poder Legislativo, o Presidente não registrou na ata 

os exatos termos ocorridos na referida reunião; 

5. Presidente não pode pedir aparte nas proposições em 

discussão na ordem do dia, tendo em vista que somente 

pode usar a palavra para defender matéria quando for o 

proponente (autor). 

O artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Glorinha dispõe que: 

Art. 42. Ao Presidente é facultado o direito de apresentar 

proposições à consideração do Plenário, mas, para discuti-las, 

deverá afastar-se da Presidência. 

O dispositivo acima citado destaca que é facultado ao 

Presidente da Mesa Diretora apresentar matérias, as quais deverão ser 

submetidas à apreciação do Plenário, porém, para discuti-las, terá que 

afastar-se da Presidência, sob pena de infração a norma regimental. 

É importante destacar a disposição do art. 43 do 

Regimento Interno, in verbis: 

Art. 43. Quando o Presidente se omitir ou exorbitar das funções 

que lhe são atribuídas neste Regimento, qualquer Vereador 

poderá apontar o fato, cabendo-lhe recurso do ato ao Plenário.  

§ 1º O Presidente deverá cumprir a decisão soberana do 

Plenário sob pena de destituição.  

§ 2º O recurso seguirá a tramitação indicada neste Regimento. 
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Observa-se que o caput do referido dispositivo regimental 

estabelece que quando o Presidente se omitir ou exorbitar das funções que 

lhe são atribuídas neste Regimento, qualquer Vereador poderá apontar o fato. 

Além disso, também é importante mencionar o preceito do 

artigo 176, § 3º, do Regimento Interno, conforme segue: 

Art. 176. Aparte é a interrupção do orador para indagação ou 

esclarecimento relativo à matéria em debate.  

§ 3º Não são permitidos apartes ao Presidente, nem ao orador 

que fala em questão de ordem e em justificativa de voto. 

No caso concreto, o Presidente do Poder Legislativo 

exorbitou de suas das funções que lhe são atribuídas, uma vez que 

reiteradamente vem promovendo (1) perseguição política e pessoal em 

relação ao representante diante das manifestações da tribuna da Câmara 

Municipal de Vereadores, (2) providenciou a substituição de ofício do Poder 

Executivo referente ao Projeto de Lei nº 023/2022 protocolado na Secretaria 

da Câmara Municipal, sem que houvesse requerimento escrito do Prefeito 

para fins de correção de erro documental, (3) indeferiu à permissão de 02 

(dois) minutos concedidos pela Vereadora Sílvia de Oliveira Eccel ao 

representante, no momento em que o Edil estava se manifestando da tribuna 

durante a Sessão Ordinária do dia 04/07/2022, (4) o Presidente não registrou 

na ata os exatos termos discutidos na reunião realizada com todos 

vereadores em 21/02/2022 na Câmara Municipal para tratar sobre o local de 

construção da futura sede do Poder Legislativo e (5) o Presidente não pode 

pedir aparte nas proposições em discussão na ordem do dia, tendo em vista 

que somente pode usar a palavra para defender matéria quando for o 

proponente (autor). 

Salienta-se que as infrações ao Regimento Interno 

praticadas pelo Presidente do Poder Legislativo são devidamente 

comprovadas através das gravações das sessões ordinárias do ano de 2022, 

as quais encontram-se disponíveis publicamente nas redes sociais. 
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Assim sendo, o Presidente do Poder Legislativo exorbitou 

das funções que lhe são atribuídas no Regimento Interno, razão pela qual 

cabe ao Plenário desta Casa Legislativa receber a presente representação, a 

fim de que possa ser viabilizada a instrução do processo de destituição do 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do art. 38, §2º, 

do R.I., c/c o artigo 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

III – PEDIDOS 

Pelo exposto, requer-se ao Plenário deste Poder: 

a) o recebimento e processamento da presente 

representação, nos termos do art. 38, § 2º, do R.I., c/c o art. 5º do Decreto-Lei 

201/1967; 

b) seja a representação lida na primeira sessão e 

submetida sua aceitação ao Plenário desta Casa Legislativa; 

c) caso aceita, seja constituída, na mesma sessão, a 

Comissão Processante, composta por três vereadores, sorteados dentre os 

desimpedidos; 

d) após instalação da Comissão Processante, seja 

notificado a Senhor Presidente do Poder Legislativo para apresentar defesa 

prévia, por escrito e indicar as provas que pretende produzir; 

e) com a defesa, seja emitido parecer da Comissão 

Processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao Plenário; 

f) sendo votado o prosseguimento da representação, 

seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e 

audiências que se fizerem necessários para depoimento do representado e 

inquirição das testemunhas; 

g) seja oportunizada ao representado a apresentação 

de razões finais, no prazo legal, e emitido o parecer final da Comissão 

Processante; 
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h) ao final, seja julgada procedente a presente 

representação, por maioria absoluta de seus membros, com a competente 

destituição do Sr. Dorival Dirceu Medinger do cargo de Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de Glorinha e expedição da respectiva Resolução. 

Nesses Termos, 

Pede deferimento. 

Glorinha/RS, 08 de julho de 2022. 

 

EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas 

 

 

 

 








