
 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA Nº 02/2020. 

 

 

 

  REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA ELEIÇÃO 

INDIRETA DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO 

MUNICIPAL DE SEBERI-RS, CONFORME PREVISTO NO § 

ÚNICO DO ART. 44 DA LEI ORGÂNICA E DA RESOLUÇÃO Nº 

170/2002, REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SEBERI-RS. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBERI, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno 

 

RESOLVE: 

Art. 1º .Regulamentar os procedimentos para eleição indireta do Prefeito municipal e 

Vice-Prefeito municipal de Seberi-RS, conforme previsto no § único do Art. 44 da Lei Orgânica 

e da Resolução nº 170, de 2002, Regimento Interno da Câmara Municipal de Seberi-RS. 

Art. 2º Poderão candidatar-se aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito aqueles que atenderem as 

seguintes condições de elegibilidade:  

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos:  

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses;  

V - a filiação em partido político, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses; e  

VI - idade mínima de 21 (vinte e um) anos.  

 

 

 



 

 

 

Art. 3º Os partidos políticos requererão, perante a Mesa da Câmara, isoladamente ou coligados, 

o registro de seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, em chapa única e indivisível, mediante 

a apresentação dos seguintes documentos:  

I - documento oficial com foto; 

II - título de eleitor; 

III - cópia da ata com a indicação dos candidatos pelo partido ou coligação;  

IV - certidão de filiação partidária;  

V - declaração de bens atualizada e assinada ou declaração anual de imposto de renda; 

VI - comprovante de escolaridade ou declaração de próprio punho de que é alfabetizado;  

VII - certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau e 2º grau e da Justiça Federal de 1º grau e 

2º grau; 

VIII - requerimento de registro de candidatura; 

IX - certidão de quitação eleitoral; e 

X - certidão judicial de distribuição criminal de 2º grau para os efeitos de verificação de 

enquadramento na Lei Complementar nº 135/2010. 

§ 1º A documentação descrita nos incisos I a X deverá ser entregue no Setor de Arquivo e 

Protocolo da Câmara Municipal de Seberi-RS, na integra, dirigido à Mesa da Câmara, nos dias 

08 e 09 de outubro de 2020, até às 17h. 

§ 2º Será publicada lista contendo os nomes dos candidatos no site da Câmara Municipal de 

Seberi, findo o prazo disposto no parágrafo anterior.  

§ 3º Qualquer partido, coligação, candidato ou pré-candidato ou o Ministério Público poderão 

impugnar os candidatos até às 17h do dia 13 de outubro de 2020, devendo ser instruída, 

facultativamente, com os documentos que o impugnante entenda pertinentes e obrigatoriamente 

com a ata que comprove a escolha do candidato ou com o estatuto do partido político.  

§ 4º Havendo impugnação, poderá ser apresentada defesa até ás 17h do dia 14 de outubro de 

2020.  

§ 5º A Mesa da Câmara deliberará a respeito dos requerimentos de registros de candidatos e das 

impugnações até às 17h do dia 15 de outubro de 2020 e publicará lista definitiva contendo os 

nomes dos candidatos habilitados.  

 

 



 

 

 

§ 6º É facultado aos partidos ou coligações, até as 14h do dia 16 de outubro de 2020, substituir 

candidato que tiver indeferida sua candidatura, que for considerado inelegível, renunciar ou 

falecer. 

 § 7º São inelegíveis os candidatos que incidirem em quaisquer das causas de inelegibilidades 

previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1991.  

Art. 4º A eleição indireta de que trata esta Resolução ocorrerá nas Dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Seberi, em Sessão Ordinária, no dia 19 de outubro de 2020, às 19 

horas.   

Parágrafo Único: Em atenção às normas sanitárias e de distanciamento social pela Pandemia do 

Covid-19, a Sessão e o acesso ao Plenário Olívio Grassi será restrito aos Vereadores e 

Servidores do Legislativo Municipal, imprensa, candidatos à Prefeito e Vice-Prefeito que 

tiveram suas candidaturas homologadas acompanhados de um membro do respectivo diretório. 

Art. 5º Os candidatos poderão usar da tribuna antes do início da votação pelo tempo máximo de 

5 (cinco) minutos.  

Art. 6º A votação será nominal, em ordem alfabética dos Vereadores, sendo eleito o candidato 

que obtiver maioria absoluta.  

§ 1º Serão feitas tantas votações quantas forem necessárias para atingir a maioria absoluta.  

§ 2º Proclamado o resultado da eleição, a sessão será suspensa pelo tempo necessário à lavratura 

da respectiva ata.  

§ 3º O presidente da Câmara dará posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos na forma da Lei 

Orgânica e do Regimento Interno.  

Art. 7º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi, 01 de outubro de 2020. 

 

____________________________ 

JOSÉ DILSON ANTONIOLLI 

Presidente da Câmara em exercício 

 

______________________________     

ADALBERTO PEGORARO 

1° Secretário             _______________________________ 

ISMAEL MARCOS KARPINSKI 

2° Secretário 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA Nº 02/2020 

 

Nobres Edis. 

Em atenção, e após cumprida ordem judicial emitida para fins de 

cumprimento à decisão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Ag/RG no RESPE 

N° 310-48.2016.6.21.0132, tendo sido afastado do cargo de Prefeito o Sr. Cleiton 

Bonadimann e  do cargo de Vice-Prefeito o Sr. Marcelino Galvão Bueno e que, 

determinou que o Presidente do Poder Legislativo assumisse, em caráter interino, como 

Prefeito Municipal, a Lei Orgânica Municipal por sua vez, prevê em seu artigo 44 que 

vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição até noventa dias depois 

de aberta a última vaga. Em seu § único, institui que, ocorrendo a vacância, após 

cumpridos três quartos do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a eleição para ambos 

os cargos será feita pela Câmara Municipal, até trinta dias depois da última vaga. 

Assim, diante da vacância de ambos os cargos (Prefeito e Vice-prefeito 

Municipal), há que, este Poder Legislativo, em cumprimento das normas legais e em 

CARÁTER DE URGÊNCIA apreciar aprovar e regulamentar os procedimentos de 

eleição indireta e após, realizar a mesma, no prazo legal de 30 dias, contados da abertura 

da última vaga, eis que já houve, o cumprimento de mais três quartos do mandato do 

Prefeito e do Vice-Prefeito. 

Nestes termos, contamos com a consciente apreciação e aprovação em 

caráter de urgência do Projeto supra, diante dos prazos a serem observados para a 

realização de todo o processo de eleição indireta por esta Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 

 

JOSÉ DILSON ANTONIOLLI 

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores de 

Seberi-RS 

______________________________     

ADALBERTO PEGORARO 

1° Secretário             _______________________________ 

ISMAEL MARCOS KARPINSKI 

2° Secretário 

 



 

  

 


