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El)1enta:Acrescenta dispositivo a Lei
Organica do Municipio de Carazinho .
institUindo aObri?jatoriedade de

.pUblica(;ao;do Relat6rio e Parec_er
do TCErefereAteas contas do
Executivo municipal.
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Artjgo 10 - 0 artigo 53"da LeiOrganica do Municipio, sec;;aoIIdas Atribuic;;6es
do Prefeito, passa 'a ter a seguinte redac;;ao: ,
XXVIII ~ 0 Prefeito devera publicar no Portal da Trans'parencia, onde sera
devera ser adicionado ao menu 0 menu: Parecer do TCE·,no sitio do municipio,
no mural da Prefeitura e' no outdoor da pr~c;;acentral da cidade, ate 90 dias
apos 0 recebirnento, 0 relatorio completo do Tribunal de Contas do Estado,
referentes as contasdo munidpio, com os pareceresdo conselheiro de contas.

Artigo 2° - Esta Lei entr'a em vigor na data de sua publica~ao.



,Justificativa: ainda queos,relat6rios do TCE sejam publicos dentro do
seu site institucional, a maioria do pUblico, normalmente nao, tem acesso
amplo acesso aos refE:;ridos dados. I

Permitir que os cidadaos.e cidadas carazinhenses acompanhem"com
transpan2ncia a evolw;;ao dos gastos do dinheiro publico e como os 6rgaos
fiscalizadores jUlgaram as contas publicas municipals,

, ' Provocar os agentes publicos, no sentido que todas' as ac;:6es, no que' se
refere ao trato da c'oisa publica, sejam amplamente divulgadasa todos os
contribuintes do munidpio.

Permitir que a comunidade carazinhense, saiba com exatidao a re·al
situac;:aOda~ contas do municipio. .

Ap6s asultimas noticias dos veiculos de comunica<;;ao local, regional e
ateestaduaf, 0 nosso municipio virou maochete de maneira inadequada e
muitas das irregularidades divulgadas na mfdia, haviam sid.o apontadas pelo
TCE. "

/ ,

Demonstrar a toda opiniao publica local, regional e nacional,que os
poderes executivo, legislativoe judici2iriQ, as cidad§s e 'cidadaos '
carazinhenses, nao compactuar:n e nao sap coniventescom atos de
improbi,dade administrativa e corrup§ao em qualquer esfera dos-poderes
constituidos.

Dar ciencia a .opiniao pUblica, a real situac;:ao das contasdo municipio.
Iniciar urn processo de desmitificac;:ao de que todo 0 politico e corrupto.
Demonstrar ao publico em ger~l,que todo 0 poder emana do povo e em

nOme dele e constituldoe tambem por issoJ nenhum detalheda versao do
dinheiro publico deve ser omitido dos mu'nicipes. .'

Demonstrar que em no'sso munidpio OSgestorespublicos trabalham com
transparencia e honestidade. "

Proporcionar relacionamento de confianc;:a entre .popqlac;:ao e Poderes
Executivo e I:.egislativo. ,

Tud() aquilo que" e do. interesse publico, como 0 nome ja diz, deve ser (
tornado publico, para que todos saibam e?<atamente 0 que esta acon'tecendo.


