
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA

Autores: Vereadores Leandro Adams, Gilnei Jarre,
Eugenio Grandoe Felipe Salvia. '

Ementa: Acrescenta dispositivos a Lei Organica do
Municipio de Carazinho instituindo a
obrigatoriedade de publica<.;ao do Relatorio e
Parecer do TCE referente as contas do Executivo
Muhicipal.

Art. 1°, - 0 artigo 17 da Lei Organica do Municipio, Se<.;aoII - das'
Atribui<.;oes da Camara passaa t'er 0 inciso XXIII, XXIV e XXV, com a
seguinte reda<.;ao:.

"XXIII - pub'licar no site da Camara e no mural de publica<.;oes, ate
90 diClsapos 0 recebimento, 0 relatorio completo do :rribunal de Contas do
Estado ~ TCE, referente as contas do municipio, com os pareceres do
conselheiro de contas.

XXIV - publicar em outdoor, ate 90 dias apos 0 recebimento,
extratos do relatqrio e decisao do Tribunal de Contas do Estado - TCE,
referente as contas do municipio.

XXV - publicar amplamente na imprensa local, ate ·90 dias apos 0
recebimento, extratos do relatorio e decisao do Tribunal de Contas do
Estado -:-TCE, referente as contas do municipio."
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Justificativa: ainda que os relatorios do TCE sejam publicos dentro do seu site
institucional, a maioria do publico, normalmente nao tern acesso amploacesso
aos referidos dados.

Permitir que os cidadaos e cidadas carazinhenses acompanhem, com
transparencia a evoluc)lO dos gastos do dinheiro publico e como os orgaos
fiscalizadores julgaram as contas publicas municipais.

, Provocar os agentes publicos, no sentido que todas as ac;oes, no que se
refere ao trato da coisa publica, sejam_ amplamente divulgadas a todos os
contribuintes do municfpio .. '

Permitir que a comunidade carazinhense saiba com exatidao a real
situac;ao das contas do municfpio. ,

Apos as ultimas notfcias dos vefculos de comunicac;ao local, regional e ate
estadual, 0 nosso municfpio virou manchetede maneira 'inadequada e muitas das
irregularidades divulgadas na mfdia, haviam sido apontadas pelo TCE.

Demonstrara toda opiniao pdblica local, regional e nacion~l, que os
poderes executivo, legislativo e judiciario, as cidadas e cidadaos carazinhenses,

-nao compactuam e nao sac coniventes com atos d~ improbidade administrativa e
corrupc;ao em qualquer esfera dos poderes constitufdos.

Dar ciencia a opiniao publica, a real situac;ao das contas do municfpio.
Iniciar um processo de desmistificac;ao de que todo 0 politico e corrupto.
Demonstrar ao publico em geral, que todo 0 poder emana do povo e em

'nome dele e' constitufdo e tambem pOI" isso, nenhum detalhe da versao do
dinheiro publico deve ser omitido dos munfcipes.

Demonstrar que em nosso municfpio osgestores publicos trabalham co'm '
transparencia e honestidade.

Pr9Jl~ I" relacionamento de confianc;a entre populac;ao e Poderes
.Exe~trflvo e Leg~sl ·vo.
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//" Tudo aquilo qu e do interesse publico, como 0 no e ser
"tornado publico, para q~dos saibam exatamente 0 que es a
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