ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CÓP\P-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV()L.l/2017
Rejeita as contas do senhor Aylton de Jesus Martins de
Magalhães. referente ao exercicio de 2012: apro~a as contas
do senhor AI~xandre Moacir Capitania, refererlte ao exercicio

de 2012
CONSIDERANDO

o inciso VI do art. 17 da Lei Orgânica e a allnea

"b-

do parágrafo

Ur'lIGO

do

art 103 e o art, 161 do Regimento Intemo;

•

CONSIDERANDO que a Segunda Camara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul emitiu, por unanimidade. parecer n. 17.599. em 16 de outubro de 2014, desfavorável
ã aprovação das Conlas de Govemo do Prefeito Municipal de Caraz,nho, correspondentes
ao exercício de 2012, gestão do Senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães; e
favoravel à aprovação das Contas de Governo do Vice-Prefeito Municipal de Carazlnho.
correspondentes ao e~ercicio de 2012, gestão do Senhor Alex.mdre Moacir Capitania,
CONSIDERANDO que, em relaçáo ao senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães,
constatou-se: a) o não cumprimento em sua totalidade da lei de Acesso a Informações (lei
Federal 12527/11): b} a não suf,ciência de disponibilidade de cai~a para despesas
empenhadas nos últimos dois quadrimesfres do mandato, descumprindo o ar! 42 da lC
101100; c} o desequilibrio financeiro superior a 76.43% em relação ao exercicio de 2006.~
descumprindo o ar! 1., 51°, da LC 101100: d) o não cumprimento de metas do Plan«j
NaCIonal de Educação referentes a educação infantil. como falta de investimentos, falta de
vagas em creches e pré-escolas e redução do repasse do FUNDES,

•

Jf

CONSIDERANDO
que a defesa do Senhor Aylton no TCERS se restringiu a crise
econômica e as isenções do IPI concedidas pelo Governo Federal que refietiram nos
repasses ao municipio: e. no âmbito da Comissão de Justiça e Finanças. mesmo notificado
pessoalmente, não apresento" delesa. e
CONSIDERANDO
que, em relação ao Senhor Alexandre
constataram falhas no período de sua responsabilidade

Moacir

Capitania,

não se

DECRETA:
Ar! 1'. A rejeiçllo das Contas de Governo do então Prefeito Municipal, correspondentes
exercicio de 2012, gestão do Senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães

ao

Art, 2°. A ill1rova~
das Contas de Governo do então Vice-Prefeito MuniCIpal de Carazmho,
correspondentes ao exercício de 2012, gestão do Senhor Atexandre Moacir Capitania
Art.

3'. Este Projeto de Decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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