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ORDEM DO DIA 

Data: 02/08/2022 
 

 
 OF. GP. Nº 198/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 034/2022); 

 
 PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2022 – DE AUTORIA DO PODER 

LEGISLATIVO; 
 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2022 – DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO; 
 

 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/2022 – DE AUTORIA DOS VERS. ADEMAR DE 
OLIVEIRA E EVERALDO DIAS RAUPP; 
 

 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/2022 – DE AUTORIA DO VER. EVERALDO DIAS 
RAUPP; 
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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2022 

 
 
Acrescenta os 12 ao 21 ao art. 89 da Lei 
Orgânica do Município de Glorinha e dá 
outras providências. 

 
 
  

Art. 1º O art. 89 da Lei Orgânica do Município de Glorinha passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos: 
 
 

Art. 89. [...] 
 
[...] 
 
§ 11. A programação incluída por emendas individuais de vereadores ao 

Projeto de Lei Orçamentária Anual será aprovada no limite de 1,2% (um inteiro e 
dois décimos por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo 
Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinado a ações de 
serviços públicos de saúde. 

 
§ 12.  As emendas individuais previstas no § 11 deste artigo deverão ter 

frações igualitárias entre os parlamentares. 
 
§ 13. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de 

saúde previsto no § 11 deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do 
cumprimento do disposto no inciso III do § 2º do art. 198 da Constituição da 
República de 1988, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos 
sociais. 

  
§ 14. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações 

a que se refere o § 11 deste artigo em montante correspondente a 1,2% da receita 
corrente líquida realizada no exercício anterior, devendo a execução da 
programação ser equitativa. 

  
§ 15. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter 

obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, 
independentemente da autoria. 

 
§ 16. As programações orçamentárias previstas no § 11 deste artigo não 

serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica 
insuperáveis, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
§ 17. Para fins do cumprimento do disposto no § 11 deste artigo, os órgãos 

de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das 
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programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos 
respectivos montantes. 

 
§ 18. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias 

previstas no § 11 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento 
da execução financeira, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita 
corrente líquida realizada no exercício anterior. 

 
§ 19. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 

resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 14 deste artigo poderá ser 
reduzido na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais 
despesas discricionárias.  

 
§ 20. A garantia de execução de que trata o § 14 deste artigo aplica-se 

também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada 
de Vereadores, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior, devendo ser considerando para o rateio na 
apresentação das emendas, o valor obtido do percentual repartido obedecendo a 
representação proporcional dos integrantes das bancadas, da seguinte forma:  

 
I – divide-se o valor obtido pelo número de Vereadores da Casa que terá um 

resultado; 
 
II – multiplica-se o resultado, pelo número de Vereadores da cada bancada. 

 
 
 § 21. Aplica-se às emendas de iniciativa de bancada o disposto nos §§ 16, 
17 e 19 deste artigo.   
 

Art. 2º Essa Emenda a Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 
publicação.  

.  

 Glorinha/RS, 15 de julho de 2022. 
 

 
EDUARDO DOS SANTOS PIRES 

Vereador do Republicanos 
 
 
 

DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Vereador do Republicanos 

 
 
 

JOÃO CARLOS SOARES 
Vereador do Progressistas 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

  O presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 
Munícipio de Glorinha tem por objetivo incluir no referido ato normativo o 
denominado “orçamento impositivo”, com base nos arts. 165, 166 e 198 da 
Constituição Federal.  

 
As emendas são instrumentos que os parlamentares têm para 

participar da elaboração do orçamento anual, pelas quais os agentes políticos 
buscam aperfeiçoar a proposta dirigida pelo Executivo Municipal, visando a uma 
melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade do parlamentar para 
acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as 
demandas das comunidades que representam. 

 
Compete ao Munícipio de Glorinha promover o que é do seu peculiar 

interesse e do bem-estar de sua população, como confere o art. 30 da Constituição 
Federal. A Câmara Municipal, por sua vez, é competente para dispor sobre a 
matéria com base no art. 30 da Lei Orgânica Municipal.  

 
Nesse sentido, as emendas propostas pelos vereadores terão a 

obrigatoriedade de serem executadas, considerando as necessidades reais de 
atendimento à população, visto que os edis são representantes dos munícipes e 
conhecem as realidades locais. 

 
Deste modo, é plenamente admissível que os vereadores apresentem 

emendas parlamentares destinando recursos para obras de infraestrutura, bem 
como aumentarem os recursos dos serviços de saúde, como por exemplo a compra 
de ambulâncias e outros equipamentos imprescindíveis para o atendimento da 
população do Município, avigorando, de tal modo, o Poder Legislativo Municipal 

. 
  Diante do exposto, conclama-se os nobres Vereadores desta Casa a 
aprovarem a presente Proposição.  

 

 Glorinha/RS, 15 de julho de 2022. 
 

EDUARDO DOS SANTOS PIRES 
Vereador do Republicanos 

 
 
 

DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Vereador do Republicanos 

 
 
 

JOÃO CARLOS SOARES 
Vereador do Progressistas 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2022 

 

“Altera e inclui dispositivos no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Vereadores 
de Glorinha”. 

Art. 1º Altera a redação do art. 157 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Glorinha passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 157. As reuniões ordinárias compõem-se de seis partes: Abertura dos 
Trabalhos, Tribuna Livre Participativa, Leitura do Expediente, Discussão do 
Expediente, Ordem do Dia e Explicações Pessoais. 

Art. 2º Inclui-se o art. 158-A ao Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Glorinha, conforme segue: 

Art. 158-A. A Tribuna Livre Participativa destina-se à realização de 
manifestação de entidades e tem por finalidade a veiculação de assuntos de interesse 
destas, com repercussão na comunidade. 

§ 1º A Tribuna Livre Participativa, com duração de até dez minutos, vedada 
a concessão de apartes, ocorrerá nas Reuniões Ordinárias, logo após a aprovação da 
Ata.  

§ 2º O período destinado à Tribuna Livre Participativa não poderá ser 
utilizado para homenagens ou comemorações.  

§ 3º A entidade que descumprir o disposto no parágrafo §2º deste artigo 
não poderá utilizar novamente a Tribuna Livre pelo prazo de 01 (um) ano.  

§ 4º Para fazer uso da Tribuna Livre Participativa, as entidades deverão 
apresentar requerimento, por escrito, à Presidência da Câmara, entregue no 
Protocolo, com antecedência mínima de três dias da data requerida, informando:  

I - dados que identifiquem a entidade;  

II - nome do representante que irá manifestar-se pela entidade;  

III - assunto a ser tratado.  

§ 5º A entidade inscrita terá o direito de utilizar a Tribuna Livre 
Participativa após o prazo de três dias, a contar do recebimento do pedido no 
protocolo da Câmara, com a seguinte prioridade: 

I - aquela que ainda não tenha feito uso da Tribuna Livre na Sessão 
Legislativa em curso;  
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II - aquela que, na Sessão Legislativa em curso, tenha feito uso da Tribuna 
há mais tempo;  

III - a primeira a inscrever-se, segundo o horário de entrega da solicitação 
no protocolo da Câmara.  

Parágrafo Único. Será dado conhecimento prévio àquela entidade que 
deverá ocupar a Tribuna Livre.  

§ 6º Havendo mais de uma inscrição, para a mesma data, com abordagem 
do mesmo tema, o tempo será dividido entre as entidades.  

Parágrafo Único. Não haverá cedência da Tribuna Livre Participativa para 
mais de uma entidade com assuntos diferentes. A entidade que primeiro protocolar 
seu pedido terá preferência para uso da Tribuna, podendo a outra entidade 
manifestar-se na próxima data disponível.  

§ 7º A Mesa deverá informar as entidades que não farão uso da Tribuna 
Livre na sessão solicitada, ficando estas com suas inscrições automaticamente as 
seguradas.  

Parágrafo Único. A entidade que, por qualquer hipótese, não possa ser 
atendida na pretensão da data solicitada, será facultada prioritariamente a escolha 
de outra data.  

§ 8º Será garantido tempo de dois minutos para manifestação de cada 
Vereador, a propósito do tema abordado na Tribuna Livre Participativa e réplica de 
cinco minutos ao orador representante da entidade. 

§ 9º Quando houver orador na Tribuna, o Vereador só poderá solicitar a  
palavra para:  

I - requerer prorrogação da Reunião;  

II - formular questão de ordem;  

III - apresentar reclamações;  

IV – para tratar de matéria de relevante importância relacionada com a 
fala do orador aparteado.  

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

                        Glorinha, 15 de julho de 2022. 

 
 

JOÃO CARLOS SOARES 
Vereador do Progressistas  
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa alterar e incluir dispositivos no Regimento 
Interno do Poder Legislativo Municipal, a fim de viabilizar a criação da Tribuna 
Livre Participativa.  

Através da Tribuna Livre Participativa, é dada oportunidade aos 
representantes da comunidade e entidades constituídas para apresentarem 
reflexões sobre temas ou reivindicações de interesse público.  

A proposição viabilizará que a palavra seja concedida à 
representantes da comunidade, com duração de até 10 (dez) minutos, vedada a 
concessão de apartes, que ocorrerá nas sessões ordinárias das segundas-feiras, 
logo após a aprovação da ata e antes da leitura dos expedientes apresentados à 
Mesa. 

Ressalta-se que não é permitido na Tribuna Livre Participativa falar 
sobre assuntos de interesse particular ou fazer homenagens, devendo o 
interessado inscrever-se para o uso da Tribuna com, pelo menos, três dias úteis 
de antecedência, mediante preenchimento de formulário próprio fornecido pela 
Câmara Municipal, no Setor de Protocolo. 

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este 
Projeto de Resolução. 

 

Glorinha, 15 de julho de 2022. 

 

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

Pedido de Informação nº 028/2022 

 
 

ADEMAR DE OLIVEIRA, Vereador do PDT e EVERALDO DIAS 
RAUPP, Vereador do Progressistas, requerem seja submetido à apreciação 
do Plenário desta Colenda Câmara o presente Pedido de Informação, no 
sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, informações sobre a 
compra (justificativa) dos Notebooks, realizada pela Secretaria de 
Educação, para que após análise e aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. 
Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Justificativas: Tendo em vista a importância das informações para a 
função de fiscalização exercida pelo Legislativo, essa informação solicitada, 
ocorreu diante de uma análise da compra e pesquisa de preços feitas no mercado, 
que apontaram custos mais altos que o normal dos notebooks adquiridos para a 
Educação. 

                          
 

    Glorinha, 29 de julho de 2022. 
 
 
 
 

Ademar de Oliveira 
Vereador do PDT 

 
 
 

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

Pedido de Informação nº 029/2022 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP, Vereador do Progressistas, requer 
seja submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 
Pedido de Informação, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder 

Executivo Municipal, que sejam enviadas ao Poder Legislativo 
Municipal, informações sobre os valores recebidos pela 
Municipalidade, referente aos Royalties de Gás e Petróleo no ano de 
2020 até a presente data, solicitando as seguintes informações: 

 
1) Qual o valor recebido pelo município de Glorinha em 

royalties no ano de 2020 até a presente data e quais medidas adotadas 
para aumentar o valor arrecadado? 

2) Onde foram aplicados os mencionados recursos e, caso 
ainda não tenham sido aplicados, qual é a previsão e calendário de sua 
aplicação?  

 
Após análise e aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. Paulo José 

Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
                  Esse pedido de informação se justifica visando à obtenção de 
conhecimento para esse Vereador e para prestar possíveis esclarecimentos 
para a população, que nos questionam quanto à situação de tais recursos 
oriundos dessa espécie de orçamento. 

                          
 

    Glorinha, 29 de julho de 2022. 
 
 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas  


