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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 

 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS” 
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.830, Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009. 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 
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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PARECER JURÍDICO 

 

 

I – RELATÓRIO 

É submetido a exame desta Assessoria Jurídica, para parecer, o Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2022, de iniciativa do Poder Legislativo. 

Visa a presente proposição legislativa, incluir o denominado “orçamento 

impositivo” na Lei Orgânica do Município. 

É o sucinto relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

O Município, por força do disposto na Constituição Federal, detém autonomia 

e deve reger-se por Lei Orgânica própria, aprovada pela respectiva Câmara Municipal, 

competindo-lhe legislar sobre matéria de interesse local (artigo 6º, inciso II). 

Na forma do que dispõe a Constituição Federal, compete aos Municípios 

legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, incisos I e II). 

Cabe destacar que as alterações no texto da Lei Orgânica Municipal devem 

ser realizadas por meio de emendas à Lei Orgânica, que seguem um processo legislativo 

diferenciado em relação às leis ordinárias, análogo ao instituído no art. 29, “caput” da 

Constituição Federal. Assim, adequado o instrumento jurídico que é submetido à análise com 

o objetivo de incluir o denominado “orçamento impositivo” na Lei Orgânica Municipal. 

Impende mencionar que na esfera federal a temática do que se denominou 

"orçamento impositivo” foi objeto de inclusão na Constituição Federal de 1988 pela Emenda 

Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015. 
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Nesse diapasão, em situação análoga, já teve o Tribunal de Justiça Estadual 

a oportunidade de asseverar a constitucionalidade de norma municipal que igualmente 

regulamentou o tema que ora se enfrenta, conforme verifica-se através da seguinte ementa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA. EMENDAS 
INDIVIDUAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
86/2015. - Não há falar em irregularidade na representação do 
Prefeito, uma vez que este tem capacidade processual para 
propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 
95, §2º, III, da Constituição Estadual. Preliminar de extinção 
rejeitada. - O Art. 93-A e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 
Orgânica Municipal de Santo Antônio da Patrulha praticamente 
reproduz o disposto no art. 166 da Constituição Federal. - Não 
há inconstitucionalidade a ser declarada já que a Lei Orgânica 
discutida atendeu ao princípio da simetria, a teor do disposto 
no art. 8º, caput, da Constituição Estadual. - O parágrafo 4º do 
art. 93-A da Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha viola o art. 22, I, da Constituição Federal e o 
enunciado da Súmula nº722 do STF, em razão de ser de 
competência privativa da União legislar sobre matéria penal, 
bem como definir os crimes de responsabilidade. PRELIMINAR 
REJEITADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70067214627, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 
Stocker, Julgado em: 01-08-2016). Assunto: DIREITO 
PÚBLICO. LEGISLATIVO MUNICIPAL. EMENDAS. 
INDIVIDUAIS. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 
ATENDIMENTO. MATÉRIA PENAL. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONTITUCIONALIDADE. 
OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. TM. Referência legislativa: Lei 
Orgânica do Município de Santo Antônio da Patrulha ART-93-A 
PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4 Emenda Constitucional n. 86 de 
2015 CE-95 PAR-2 INC-III CE-8 CF-166 CF-22 INC-I. 
Jurisprudência: SÚMULA STF-722 ADI 70036946523 ADI 
70057895914[0] 

Assim sendo, a proposição possui identidade com o Texto Constitucional 

(CF, art. 166), de modo a acolher o princípio da simetria, nos termos do artigo 8º, da Carta 

da República. 
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Destarte, as Leis Orgânicas Municipais, previstas no art. 29 da Constituição 

da República, se fundam na geratriz desse ente federado que, por serem, como os Estados 

e o Distrito Federal, criaturas nela geradas, deparam ali os limites e parâmetros para sua 

auto-organização.  

Com efeito, não pode haver ambiguidade nesta Lei, haja vista seu desígnio 

de organização jurídica da pessoa de direito público ter no ordenamento jurídico positivo 

municipal posição hierárquica maior.  

Cumpre referir que, não é porque a Lei Orgânica Municipal ser a maior lei na 

hierarquia do Município, que nela se possa inserir qualquer matéria, pois, como já referido, 

possui a finalidade precípua de organização do Município. 

Destarte, a proposta em exame atende aos dispositivos supracitados, bem 

como ao disposto no art. 34, inciso I e art. 36, inciso I da Lei Orgânica do Município de 

Glorinha. 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, essa Assessoria Jurídica opina favoravelmente a 

tramitação da proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, tendo em vista não haver óbice 

quanto aos aspectos de legalidade. 

Glorinha (RS), 26 de julho de 2022. 

 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico  

OAB/RS 84.949 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2022 

 

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” 

 

 

DORIVAL DIRCEU MEDINGER, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Glorinha, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30, 

inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu promulgo o seguinte  

DECRETO LEGISLATIVO 

 Art. 1º Concede-se título de Cidadão Honorário do Município de 

Glorinha ao Senhor NELSON ANTÔNIO HICKMANN, pelo histórico de 

trabalhos relevantes prestados a este Município. 

 Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 22 de julho de 2022. 

 

ADEMAR DE OLIVEIRA 

Vereador do PDT 

 
          

 

 

 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS” 
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.830, Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009. 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 
 
 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

 

A presente proposição visa conceder título de Cidadão Honorário 

do Município de Glorinha ao Senhor NELSON ANTÔNIO HICKMANN, pelo 

histórico de trabalhos relevantes prestados a este Município. 

 

O art. 30, XIV, da Lei Orgânica Municipal, dispõe que é de 

competência exclusiva da Câmara Municipal conceder título de cidadão 

honorário, ou qualquer outra homenagem ou honraria, a pessoas que 

reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao Município, 

mediante Decreto Legislativo aprovado, pela maioria absoluta da Câmara de 

Vereadores. 

 

O art. 91, § 2º, I, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

estabelece que constitui matéria de Projeto de Decreto Legislativo a 

concessão de título de Cidadão Honorário ou outra honraria. 

 

Nelson Antônio Hickmann é Escrivão da Policia Civil há 28 anos e 

Chefe do Registro e Investigações na DP de Glorinha. 

 

O senhor Nelson possui pós-graduação com ênfase no combate 

ao tráfico de entorpecentes, na prevenção da violência, gestão e crimes 

ambientais. 

 

Além disso, cabe destacar que o senhor Nelson Antônio 

Hickmann é uma pessoa atuante e comprometida com o município de 

Glorinha, haja vista sua participação efetiva no Comitê Covid-19 (membro 
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representando a DP Glorinha), Conselho de Assuntos para Segurança 

(membro representando a DP Glorinha); Conselho Tutelar (parceiro e 

colaborador de atividades); Brigada Militar (parceiro e colaborador de 

atividades); Grupo Delegacia Informa (Administrador criador, grupo de 

informações ao cidadão de Glorinha); Grupo Protegendo você 

(Administrador criador, grupo de informações ao cidadão de Glorinha); 

Grupo DP Informa CMV (Adm. criador, grupo de informações à Câmara de 

Glorinha), Grupo Confraria Policial (Adm. Criador, grupo de interatividade 

com os policiais aposentados de Glorinha e Gravataí); Delegacia amiga dos 

animais, atenção especial a maus tratos contra cães e gatos. 

 

Não restam dúvidas que as atividades desempenhadas pelo 

senhor Nelson são plenamente reconhecidas pela comunidade glorinhense, 

tendo em vista a dedicação e o comprometimento do referido profissional 

diante dos serviços relevantes prestados e que estão sendo realizados ao 

Município de Glorinha. 

 

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 

Glorinha, 22 de julho de 2022. 

 

ADEMAR DE OLIVEIRA 

Vereador do PDT 
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PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise dessa Assessoria Jurídica, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que tem por objeto 

conceder título de Cidadão Honorário do Município de Glorinha ao Senhor NELSON 

ANTÔNIO HICKMANN, pelo histórico de trabalhos relevantes prestados à este Município. 

Ressalta-se que o art. 30, XIV, da Lei Orgânica Municipal, estabelece 

que é de competência exclusiva da Câmara Municipal conceder título de cidadão honorário, 

ou qualquer outra homenagem ou honraria, a pessoas que reconhecidamente tenham 

prestado serviços relevantes ao Município, mediante Decreto Legislativo aprovado, pela 

maioria absoluta da Câmara de Vereadores. 

O art. 91, § 2º, I, do Regimento Interno do Poder Legislativo estabelece 

que constitui matéria de Projeto de Decreto Legislativo a concessão de título de Cidadão 

Honorário ou outra honraria, senão vejamos: 

Art. 91. Toda matéria legislativa, de competência 
da Câmara, será objeto de Projeto de Lei; toda 
matéria administrativa ou político-administrativa 
sujeita à deliberação da Câmara será objeto de 
Projeto de Resolução ou Decreto Legislativo.  

§ 2º Constitui matéria de Projeto de Decreto 
Legislativo;  

I - concessão de título de Cidadão Honorário ou 
outra honraria; 

Cumpre sublinhar que o art. 34 da Lei Orgânica Municipal estabelece o 

rol de proposições correspondente ao Processo Legislativo Municipal, senão vejamos: 

Art. 34. O Processo Legislativo compreende a 
elaboração de: 
I - Emendas à Lei Orgânica;  
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II – Leis Complementares;  
III - Leis Ordinárias;  
IV - Decretos Legislativos;  
V - Resoluções. 

O art. 87, caput, e § 1º, inciso I, dispõe que:  

Art. 87. Ao Plenário, cabe deliberar sobre todas 
as matérias de competência da Câmara 
Municipal.  

§ 1º Compete, à Câmara Municipal, legislar, com 
a sanção do Prefeito e respeitadas as normas 
quanto à iniciativa, sobre todas as matérias de 
peculiar interesse do Município, e, especialmente:  

I - conceder título de cidadão honorário ou 
qualquer outra honraria, mediante Decreto 
Legislativo, aprovado pelo voto da maioria de 
seus membros; (grifo meu) 

Nota-se que o art. 45 da Lei Orgânica preceitua que os Decretos 

Legislativos e as Resoluções, com a votação da redação final, terão a sua elaboração 

encerrada, cabendo ao Presidente da Câmara promulgá-los. 

Salienta-se que a proposição em exame e respectivo histórico anexo 

se adequa aos requisitos do Regimento Interno, bem como atende aos critérios 

especificados na Lei Orgânica Municipal, nos termos da fundamentação supracitada. 

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer óbice que possa 

obstaculizar a regular tramitação da proposição supracitada. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 09 de agosto de 2022. 

 
Adriano Corrêa Cardoso 

Assessor Jurídico  
OAB/RS n.º 84.949 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 
                                              

 

 

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, N° 23.830 – CENTRO – CEP 94380-000 http://www.glorinha.rs.gov.br  

e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com.br FONE: 0(XX)51 3487-1009 

 

 

 

1

EMENDA Nº 001/2022  

Ao Projeto de Resolução nº 004/2022 de autoria do Poder Legislativo 

 

Art. 1º O art. 158-A, caput, do Projeto de Resolução nº 004/2022, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

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

Art. 2º Os §§ 3º e 5º do 158-A, do Projeto de Resolução nº 004/2022, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

§ 3º A entidade que descumprir o disposto no parágrafo §2º deste artigo, 
bem como usar a palavra empregando termos incompatíveis com a dignidade e 
moralidade da Câmara Municipal de Vereadores, não poderá utilizar novamente a 
Tribuna Livre pelo prazo de 01 (um) ano, respondendo ainda o orador civil e 
criminalmente pelos conceitos que emitir. 

§ 5º A entidade inscrita, através de seu Presidente, Vice-Presidente ou 
Tesoureiro, 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;  

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.  

Art. 3º O art. 158-A, do Projeto de Resolução nº 004/2022, passa a 
vigorar acrescido do seguinte §10: 

§10. Fica suspenso o uso da Tribuna Livre Participativa durante o 
período eleitoral. 

Glorinha, 05 de agosto de 2022. 
 
 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas  
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DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL  
Vereador do Progressistas 

 
 

JOÃO CARLOS SORES 
Vereador do Progressistas 

 
 

DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Vereador do Republicanos 

 
 

EDUARDO DOS SANTOS PIRES 
Vereador do Republicanos 

 
 

OSCAR WEBER BERLITZ 
Vereador do MDB 

 
 

RAFAEL SCHÖNARDIE SCHIMDT 
Vereador do MDB 

 
 

SÍLVIA DE OLIVEIRA ECCEL 
Vereadora do PTB 

 
 

ADEMAR DE OLIVEIRA 
Vereador do PDT 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

 Justificativas da Tribuna. 
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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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PARECER JURÍDICO 

 

É submetido à análise dessa Assessoria Jurídica, o Projeto de 

Resolução nº 004/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que tem por objeto 

alterar e incluir dispositivos no Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, a fim de 

viabilizar a criação da Tribuna Livre Participativa.  

O art. 88 do Regimento Interno dispõe sobre as matérias sujeitas à 

deliberação do Plenário, in verbis:  

Art. 88. Proposição é toda matéria sujeita à 

deliberação do Plenário, devendo ser redigida com 

clareza, em termos explícitos e sintéticos, podendo 

consistir em Projetos de Resolução, de Emenda à 

Lei Orgânica, de Lei e de Decreto Legislativo, 

Indicações, Moções, Requerimentos, Substitutivos, 

Emendas, Subemendas, Pareceres e Recursos. 

Dentre o rol de proposições previstas no citado dispositivo regimental, 

encontra-se o Projeto de Resolução, matéria esta, objeto da presente análise. 

Cumpre salientar que o art. 34 da Lei Orgânica Municipal estabelece o 

rol de proposições correspondente ao Processo Legislativo Municipal, senão vejamos: 

Art. 34. O Processo Legislativo compreende a 

elaboração de: 

I - Emendas à Lei Orgânica;  

II – Leis Complementares;  
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III - Leis Ordinárias;  

IV - Decretos Legislativos;  

V - Resoluções. 

Nota-se que o art. 45 da Lei Orgânica preceitua que os Decretos 

Legislativos e as Resoluções, com a votação da redação final, terão a sua elaboração 

encerrada, cabendo ao Presidente da Câmara promulgá-los. 

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer óbice que possa 

obstaculizar a regular tramitação da proposição supracitada. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha (RS), 26 de julho de 2022. 

 
Adriano Corrêa Cardoso 

Assessor Jurídico  
OAB/RS n.º 84.949 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Requerimento nº 051/2022 

 
 

Delmir Euclides Maciel, 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 de viabilidade, a fim de instalar uma faixa de 
pedestre elevada na Rodovia RS-030 entre o km 26 e 27, em frente a 
parada de ônibus 133 no município de Glorinha/RS, para que após 
análise e aprovação, seja remetido ao DAER. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
                  Este vereador foi procurado por moradores desta localidade, que 
solicitaram uma lombada e a referida sinalização, por conviverem com um 
trânsito intenso passando em frente às suas residências, colocando em risco 
as vidas das pessoas que têm que atravessar a referida rodovia, muitas 
delas crianças em deslocamento para suas escolas. A construção de uma 
faixa de pedestre elevada, iria amenizar e muito este problema, promovendo 
maior segurança aos moradores, pedestres e condutores de veículos 
automotores.            
 

 

                                                                          Glorinha, 29 de julho de 2022. 

 
 
 

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

 
 

Pedido de Providências nº 030/2022 
 
 

OSCAR WEBER BERLITZ, Vereador do Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB, requer seja submetido à apreciação do Plenário dessa 
Colenda Câmara o presente Pedido de Providências, para depois de 
aprovado ser enviado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Glorinha. 
 
 

Providências: Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
revitalização da praça do loteamento popular. A revitalização deverá 
contemplar mobiliário urbano (bancos, lixeiras) bem como a quadra de areia 
e limpeza em geral. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
            O presente pedido se faz necessário para que os moradores do 
entorno tenham uma melhora na opção de lazer, e o local esteja em 
condições de segurança para aqueles que vierem a frequentar, assim como 
a colocação de areia na quadra existente.  
 

 
 
 

Glorinha, 05 de agosto de 2022. 
                          
 
 

 
OSCAR WEBER BERLITZ  

Vereador do MDB 
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MOÇÃO APLAUSIVA 

 

Os Vereadores que esta subscrevem, parabenizam a Invernada 

Juvenil do CTG Sentinela do Rio Grande por figurarem entre as finalistas do 

JuvENART 2022 na categoria júnior. 

É importante citar o nome destes jovens que muito bem 

representaram e honraram o município de Glorinha, conforme segue: 

✅ João Vithor R. Spindler  

✅ Eduardo Kauã da Silva vargas 

✅ Arthur Gularte Aschi 

✅ Vinicius Pinheiro da Silva 

✅ Júlia Borges Dutra 

✅ Mariana da Silva Pereira  

✅Waleska Castro de Mello 

✅Victor Matheus Soares Hartmann  

✅ Emanuelli Venites de Ávila  

✅ Sarah Gonçalves da Silva  

✅ Mateus Gonçalves Lima   

✅pablo Isaías lazzari das Neves 

✅ Mariana vitória Marins Rodrigues 

✅ Nathália de Matos Silveira  

✅ Pâmela Alves Ferrugem 
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✅Ivan Pablo Scheffer Fernandes 

✅ João Vitor da Rosa de Deus 

✅Sara Ohlweiler pereira 

✅ Luana Caroline Santos Peres 

✅Rafael Lumertz 

Tal iniciativa merece o reconhecimento desta Casa Legislativa, 

tendo em vista o orgulho para o CTG Sentinela do Rio Grande e para o 

município de Glorinha diante da participação da Invernada Juvenil como 

finalista do JuvENART, sendo que estes jovens hoje são conhecidos como a 

nona melhor Invernada do Estado do Rio Grande do Sul na categoria Júnior. 

Além disso, é indispensável parabenizarmos a conquista da prenda 

Mariana Rodrigues, ganhadora do troféu de Prenda Destaque do juvENART 

2022, reconhecimento desta Casa Legislativa diante de seu enorme talento a 

nível estadual, que merece evidência, haja vista ser um importantíssimo 

componente cultural que valoriza a tradição gaúcha. 

Seja o CTG Sentinela do Rio Grande agraciado com a justa e 

merecida Moção Aplausiva, rogando que sua atividade continue gloriosa e 

dignificante, levando o nome de Glorinha e as tradições gaúchas por onde 

passe.  

 Glorinha, 05 de agosto de 2022. 

 

 
Dorival Dirceu Medinger                           Rafael Schönardie Schmidt 
Vereador Proponente                                Vereador 
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Oscar Weber Berlitz              Eduardo dos Santos Pires 
Vereador                         Vereador 
 
 
 
Delmir Euclides de Mello Maciel            Everaldo Dias Raupp 
Vereador       Vereador  
 
 
 
João Carlos Soares    Ademar de Oliveira 
Vereador                        Vereador 
 
 
 
Silvia de Oliveira Eccel                    
Vereadora         


