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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO-GERAL

Ofício DG n° 11997/2018 
Proc. n° 518-0200/11-0 Porto Alegre, 14 de dezembro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Legislativo Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, n° 799
99500-000 - Carazinho - RS

Senhor Presidente,

Tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, nesta oportunidade, 
encaminho-lhe o Processo de Contas - Executivo desse Município, referente ao 
exercício de 2011. para julgamento nos termos do §2° do artigo 31 da Constituição 
Federal e posterior arquivamento nessa Câmara de Vereadores. Permito-me lembrá-lo 
de que o Parecer Prévio, emitido por este Tribunal, sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros 
da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba, 
Diretor-Geral.

/DCF/SEADE/SEARQ/ZC

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax (051) 3214-9701 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
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Tribuna] de Contas
Fl. Rubrics' \

lllil TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO L 1Í
J2

PARECER N. 17.957

Processo n. 000518-02.00/11-0

Processo de Contas dos 
Administradores do Executivo 
Municipal de Carazinho, referente 
ao exercício de 2011. Senhor Aylton 
de Jesus Martins de Magalhães - 
Parecer Desfavorável - Falhas 
prejudiciais ao Erário. Multa, débito e 
alerta. Senhores Alexandre Moacir 
Capitanio e Sandra Veronica de 
Maia Citolin - Parecer Favorável, 
inexistência de falhas.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, reunido em Sessão Ordinária de 20 de maio de 2015, em cumprimento 
ao disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 31 da Constituição Federa! e 
artigo 71 da Constituição Estadual;

- considerando o contido no Processo n. 000518-02.00/11-0, de 
Conta,s dos Administradores do Executivo Municipal de Carazínho, 
Senhdres Aylton de Jesus Martins de Magalhães, Alexandre Moacir 
Capitpjpio e Sandra Veronica de Maia Citolin, referente ao exercício de 
2011;
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Tribunal de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO r

Continuação do Parecer n. 17.957

- Quanto ao Administrador, Senhor Aylton de Jesus Martins de
Magalhães:

- considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração 
Municipal e demais documentos que integram o referido Processo de 
Contas, no período de sua responsabilidade, conterem falhas prejudiciais 
ao erário e despesas glosadas com garantia de cobrança por emissão de 
Título Executivo, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em 
seu conjunto, situações ensejadoras, ainda, de imposição de multa e alerta 
ao atual Gestor;

Decide:

- Emitir, à unanimidade, Parecer Desfavorável à aprovação das 
Contas do Prefeito Municipal de Carazinho, correspondentes ao exercício 
de 2011, gestão do Senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães, com 
fundamento no artigo 3o da Resolução ICE n. 414/1992, alertando o atual 
Administrador para que evite a reincidência nas situações apontadas nos 
autos e corrija aquelas passíveis de regularização;

- Quanto aos Administradores, Senhores Alexandre Moacir 
Capitanio e Sandra Verónica de Maia Citolin:

- considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração 
Municipal e demais documentos que integram o referido Processo de 
Contas, no período de sua responsabilidade, demonstrarem a inexistência 
de falhas;

Decide:

- Emitir, à unanimidade, Parecer Favorável à aprovação das 
contas do Vice-Prefeito e da Prefeita Municipal em exercício de Carazinho, 
correspondentes ao exercício de 2011, gestão dos Senhores Alexandre 
Moacir Capitanio e Sandra Veronica defÁfaia Citolin, com fundamento no 

artigo 5o da Resolução TCE n. 414/1992; ;
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Inbunal úe Contas
F1 Rubrica' I

2KO ÇíJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO«P lÍHd!

Continuação do Parecer n. 17.957

- Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que 
embasaram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores 
correspondente, para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2o do 
artigo 31 da Constituição Federal.

Plenário Gaspar Silveira Martins, 20 de maio de 2015.

6
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no exercício
CONSELHEIRO MARCO AWfONJOlQ'PES PEIXOTO da Presidêncian

/ Relator
CONSELHEIRO ALGIR LORENZO L-

H
% ^-•"77/U

CONSELHEIRerÂDRDÃtDO MOUSQUER LOUREIRO
n

CONSELHEIR(>ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER

CONSELHBRO PEDR0 HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO
//

c-

7,
SXM^UJA DANIELA-ZAGO GONÇALVES DA CUNDACONSELHEIRA-SU
//

Estive presente: { &7/t t vy
PROCURADOR-GERAL, SJUHSTITUTO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

JUNTO A ESTE TRIBUNAL DOUTOR ÂNGELO GRÃBIN BORGHETTI

7 C-WU



Pnliticn/Gorni It I' <; tONAI6 -SÁBADO, 1 9 OE JANEIRO DE 2019

***

■ípãga^mjTtia agradece
r^níc^tenrfchTTTglfcFaM I?**:t 4i

s(*?S
O PACTO PA RA 
DESTRAVAR O PAÍS m>iAssim qiif onovti congresso tomar posse, 

a 1" dc fewrcim. o gcn-cmo proporá um pacto 
para solucionar projetos em iramnacão que 
podem destravar c induzira economia. Novas 
normas pura licenciamento ambiental, desapropriações, licl- 
tacões, funcionamento dc agências reguladoras v exectK’ao 
do orçamento público já estâo propostas e. ao lado disso, 
bá a reforma da previdência, tida também como prioritá
ria para o estabelecimento do novo tempo decorrente das 
eleições dc outubro. Com elevadu índice de rcnovaçJio, a 
câmara e o senado ccriamente concordarão em apressar as 
decisões, Finda a nefasta prática do toma-la-dá-cá, governo 
e congresso estâo livres para negociarem alio nível, denim 
dos ditames da boa política c do< interesses nacionais. 
O*lt»carão a transpartnda e a negociação no lugar maror.t 
octipads» pela negociata.

Depois dc pelo menus 30 anos da Muialdcmotraiia 
liipmiqtiím. a chegada da direita liberal icnJr a eliminar 
vícios e criar noxeis perspeclivas para o pais, A populnçno 
es|>era que o novo governo elimine os cabides de emprego 
que pouco ou nada produzem c custam cam ao crárioequc 
invista as receitas cm serviçoseempreendimentos. E, prtn- 
dpalmente. que os serviços públicos sejam mantidos a salvo 
de ideologias. Pouco «diantaráse.em lugar dos esquerdiítas, 
forem colocados direitistas ou centristas. Quem incr tino 

ara lárer política deve farè-la nu Amhuo dos partidos r As 
mprias expensas. O suado dinhetn' dos impostos precisa 

ser meihor empregado,
I>o pacto que vai scprojvor aos congressistas, seria muito 

importante cunslar um compromisso de celeridade com os 
pruieios em jiiJamuniu. Mais do que os pruietus especifi
cados no acordo, fazer uma faxina nas pratcleitas e de lá 
desentranhar propostas que tranuiani há muiios anos. I lá 
casos de matérias que demoraram 20 anos para ser votadas 
e de nutras que simplesmente se perderam no tempo e sõ 
(cm nm destino: o arquiva

O mais importante é f» 513 deputados e 81 senadores, 
além de trabalhar pda celeridade do processo legislativo, 
mirarem suas ações no interesse do pais e não queda de 
braços entre situação e oposição, que atende a objetivos e 
vaidades dos prõprio meio r ignora o interesse publico, O 
eleitor, ao votar num candidato, o far. com base em suas pro
postas de irabalhoe, logicamente, buscando melltonas para 
o pais c a sociedade. Mas-, uma vez eleitos, eles vão para o 
plenário com oohjetivo único drdivergir de seii< oponenies. 
pouco se importando com os efeitos dessa comenda. Há de 
sc reprogramar o comportamento parlamentar. Ames dc 
ser situação ou oposição, ele deveria observar o interesse 
público e, através disso, orientar seu vuto. A estridência o a 
grosseria cm plenário nada hcncfici.tm e. tttiula.contribuem 
para o pow* rejeitar seus praticantes e ver com mau» olhos 
o poder legislativo. Isso é grave e, para o bem do pai», não 
pndr continuar...

Tettente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente 
da Aspomil (Associação de Assistência Social 

dos Policiais Milllan-s dc São i'aulul 
aspomílpmfílcrru.com.bi'

^vlChapeação 
. Pintura 
I Polimento 
1 Espelhamento
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Daniel responde dois dias 

pela prefeitura de Carazinho
Dêninson faz 
contatos com

---- wr secretários em
If Porto Alegre

‘li O secretário de Desenvolvi-
mento Dêninson Cosia esteve 
cm Porto Alegre, dia 9 de janei
ro, cumprindo agenda com se
cretários do governo de cstmlo.

Durante n manhã, Dêninson 
participou do Fórum de Se
cretários de Desenvolvimento 
Municipais, com a presença do 
secretário de Desenvolvimento 
Económico e Turismo do estado 
Dirceu Fr.inciscon.

No encontro, foi debatida 
uma série de assuntos, enue 
eles o Junta Digital, apoiu às 
emptesas e como será feita a 
comunicação dos secretários dc 
Desenvolvimento das cidades 
com o secretário estadual.

O encontro foi considerado

Na manhã da quarta trim *)/l. o prefeito 
Milton Sriunitz fe; n iiaiiMnivstlo de seu c.ugo 
ao previdente da Omata de Vereadores Daniel 
WVher.O ven-.idoí permaneceu doisdiasã frente 
do poder executivo: 9 c 10 de janeirix Motivo: 
férias do prefeito Milton Schmitz c do vice- pre
feito Fernando Sant’ Anna de Morne».

A cerimonia de tmnsnmsân do cargo aeon- 
teceu iii- gabinete do prefeito c contou com a 
presença de scirclárim do ginrrno, diretores, 
pastor Egher 'I ibol.i (d.i Igreja H.ilista National 
l.ugar de Vitlal e ainda um antigo funcionário 
da "I W IV.inspoiTes: António Abreu.

O prefeito disse estar satisfeito e orgulhoso 
por passar o cargo a um líder politico dc vahiR-.s 
pessoais elevados.-Daniel merece esta o|xirnnil 
d.idc. Assim poderá ter uma nova experiência e 
tom iver com nosso secretariado. Além disso é 
um momento histònco. O presidentes da eãmara 
assume a prefeitura amo» ntrsnin de dirigir a 
primeira sessão legislativa'*.

Daniel Webcr tjl-ui que o cnnvlte do prefeito

IVrm/ur dijje ijue sirri /ri/eiiç.lr 
iv/i /.icrr fmft» sirjltrmti ivrrrin

foi uma surpresa feliz. "Será um grande apren
dizado. Dois dias que valerão muito para mim. 
Vamos fazer tudo do jeito certo como já vem 
sendo feito. Hoje estou prefeito e só lenho ti 
agradecer. hV.iiequipccm quem o prefeito confia 
lumbéin terá minha confiança"

A frente da Câmara tie Vereadores ficou o 
vice-presiderte Tenente Costa.

Projeto Mcxa-se completa dois anos muito positivo. O secretário 
Fntnciscon. segundo Dêninson.

O Pmjelo Mexa-.se cnmplc 
tou, s‘m tle/.embro, tinis anos.
Tem cor,ui objetivo promover, 
através de atividade» físicas, 
relacionamento interpessoal c 
incentiui nu bem-estai. a saúde 
«ia populuçuo As atividades »âi>
«iesenvolvklas. em sext A»-feira*, 
na KSf (Estratégia de .Saúde «ia 
familial do Kairro Oriental.
Inicio: Híi Wmin.

Confoime a enfermeira da 
RSF d>» IJaiiro Oncntnl - Renata 
lira/. Hi.bner: o projetu é dire
cionado a pessoas de Iodas as 
idades... "Mesmo qm-m apresen
te .ilgom luvide patologia jvtnlc
st' henilk iar.. Basl.i pariu ipar... S.io ofenvidas nos pmcunr." 
diversas atividades... Entre elas: alongamento, 
caminhada e daiiçi,”

Renata llraz. Húbitei destaca que. para que n pmjelo... “F.siamos contribuindo com a pnimocãn 
pmK-tii continue gerando bons fiutos.ê indlspcn- da saúde da populacáoç nán somente com a putc 
sável a parceria «inn pnilissioriaisdeediuticân lisl- curativa. Nosso obíetivo foi mais que alcançado 
«a, y«iga,d:iiisa. psicólogos., "fica aqui um cnnclte já que. a cada dia. aumenta o número dc pessoas Tnfosos coníiií.ijfunim

(oiuulrmdos pnditliwf

i bastante accsstvd c se compro
meteu a ajudar nasdemandas de
Carazinho.

Naparteda tardea audiência
foi com o secretário dos Trans
portes, Juvir Costella. A pauta do
encontro foi a RS-M2 - trecho
onde o município pleiteia um*
reurbanlzaçâo ou cedência do
estado. Reunião também con-
Siderada muito piodutiva pelo
secretário Dêninson.

Prwjcíc» rornpirrou irou rmos aihlnembritr~

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO 

SETOR DE PUBLICAÇÕESi Renata Rmz I lãbner fala que a KSF está satis-
téil.i com o» resultados obtidos ein dois nnos de

AVISOi

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. de acor
do com a legislação vigente, torna público, para conhe
cimento dos interessados, que o Processo de Contas 
do Poder Executivo Municipal de Carazinho. exercido 
2011, gestão dos senhores Aylton de Jesus Martins de 
Magalhães. Alexandre Moadr Capitanio e Sandra Ve
rónica de Maia Citofan, está â disposição, por 60 (ses
senta) dias, a contar de sua publicação oftdal, para 
exame e apredaçâo, na sede da Câmara Municipal, na 
Avenida Rores da Cunha, n. 799, na ddade de Carazi
nho - RS. de segunda a quinta-feira, no horãrio das 08h 
ás HMSmin e 13h30min ás I7h, e na sexta-feira, das 
08h ás HhdSmin. Demais informações pelo lelefone 
(54) 3330-2322 ou pelo site VAWz.camaracrz.rs gov.br.

para quem «lescr.i coni i ihuir com u proiclu... £ só interessadas em participar.”

Secretaria da Saúde recebe micro-ónibus
Carazinho recebeu, recentemenle. um 

micro õnibus. O veiculo «erá utilizado para " 
traiupurtc de pessoas qur nccetsit.un receber 
atendimento médico. FoiadqmiHiocnmivcur- 
sos do emenda parlaniimUirsloemãinteput.ulo 
IWKtjI - iitual sixrelúrio dc agricnlttira, psreu- 
aria e dcãtrnvolviittcntu rural - Cnvalii Filho.

Upreleilo Milton Sehmitz dr/ que o veiculo 
sci.l dc extrema importância para a Secretaria 
di Saúdo... “A demanda ik pi-ssoa» que preci- 
\.im de transporte para reeeber diemliiiK-mn 
nti-dici» é grande... Agradecem"' ao (Jnvatti 
Filho pelo apoio... for sempre olhar paia a 
saúde com Citiinho."

t

^SI t irfuw t >•»»'*»•

Carazinho, RS, 08 do janeiro de 2019. j áficm-ónifrnj 
Jpi tíriqi/tfiJo 

■ com rrnirsos 
I ife e/nertifa 
S pitrltinirnlar

«3Daniel Weber 
Presidente
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/ \ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

Carazinho, RS, 21 de março de 2019OD n. 145/2019

AO SENHOR
Aylton de Jesus Martins de Magalhães

Assunto: notificação para defesa escrita do processo de contas - exercício 2011

Prezado Senhor,

O PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, por meio de seu 
Presídente7"Senhor Vereador Daniel Weber, no uso de suas atribuições legais, 
notifica Vossa Senhoria para, querendo, apresentar defesa escrita referente ao 
Processo de Contas, exercício 2011, junto à Comissão de Justiça e Finanças, no 
prazo de 10 (dez) dias, lembrando que o parecer prévio do Tribunal Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sob n. 17.957, transitado em julgado em 
30/07/2018, foi desfavorável à aprovação das contas, conforme cópia anexa.

Sendo o^que se espera para o momento, reiteram-se votos de
estima e consideração.

Carazinho, RS; 21 de rçoide 2019.

° //i

Danief Webe
Presidente

RECEBIDO
— Ciente em

C / Assinatura

Embora ciente, o 
notificado se recusou a 

assinar.
/ 7

Servidor Público 
Matrícula n°

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO ■ RS

Carazinho, RS, 21 de março de 2019ODn. 146/2019

AO SENHOR
Alexandre Moacir Capitanio

Assunto: notificação para defesa escrita do processo de contas - exercício 2011

Prezado Senhor,

O PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, por meio de seu 
Presidente, Senhor Vereador Daniel Weber, no uso de suas atribuições legais, 
notifica Vossa Senhoria para, querendo, apresentar defesa escrita referente ao 
Processo de Contas, exercício 2011, junto à Comissão de Justiça e Finanças, no 
prazo de 10 (dez) dias, lembrando que o parecer prévio do Tribunal Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sob n. 17.957, transitado em julgado em 
30/07/2018, foi favorável à aprovação das contas, conforme cópia anexa.

Sendo o que se espera para o momento, reiteram-se votos de
estima e consideração.

Carazinho, RS deTparço de 2019.

)aniel
Presidente

RECEBIDO

Wi
l^fffesinatura

7
Embora ciente, o 

notificado se recusou a 
assinar.

/ /

Servidor Público 
Matrícula n°

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


Instituto Gamma de Assessoria a órgãos Públicos | IGAM15/04/2019

Câmara Municipal De Carazinho - cm carazinho
> Verificação de ConsultasiTj

Verificação de Consultas
Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51} 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail 
igam@igam.com.br.

Filtre sua pesquisa pela data da consulta ou situação em que a consulta se encontra:

f-------
Data Inicial

: Data Final

Situação V

Enviar

Atendente Recepção IGAM

Criação 09/04/2019

Prazo 12/04/2019

Produto Processo TCE / Judicial

Interessado Viviane Muller Menezes

Situação Encerrado

Consulta 
do Cliente

Boa Tarde Referente ao processo de contas de ex prefeito, falecendo o ex gestor há necessidade de 
herdeiros/sucessores para fins de julgamento na Câmara Municipal ou se é possível extinguir o processo mediante 
juntada de certidão de óbito, lembrando que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi favorável. Se possível 
preciso da orientação em dois dias. Obrigada Skype para contato: Telefone para contato: 54 3330-2322

Boa tarde senhora Viviane Muller Menezes!

Em atenção a solicitação de orientação técnica enviada para o IGAM, venho através deste informar o que adiante 
segue:

De pronto, cumpre exarar orientação no sentido de que, tendo em vista que o julgamento em questão tem como 
objeto a aprovação ou reprovação de contas da gestão fiscal do Poder Executivo e que a única sanção possível em 
caso de reprovação destas contas, seria um sacionamento pessoal em relação ao gestor interessado, qual seja sua 
inelegibilidade, diante do falecimento do mesmo, para fins deste processo perante a Câmara Municipal, não há a 
necessidade de que os sucessores do gestor falecido sejam habilitados no processo, uma vez não há reflexo 
patrimonial neste julgamento, podendo o processo ser extinto, ou levado a termo para íms de publicação do Decreto 
que aprova as contas do gestor falecido.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me permanecendo a disposição.

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente

Resposta
do
Consultor

Brunno Bossle

Supervisor de Processos

OAB/RS n°: 92.802

Downloads Sem arquivos

Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail igam@igam.com.br.

www.igam.com .br/area-logada-verificar-consulta-detalhe-l 61452 1/1

mailto:igam@igam.com.br
mailto:igam@igam.com.br
http://www.igam.com
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CAWARA MUNICIPAL

Carbzinho 03-frMí^^luj, ^
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ILMO SR. DANIEL WEBER 

M.D. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 

CARAZINHO RS.
Prezado senhor

Através desta comunico ao Ilustre Presidente que não irei ^
Res ÍaXjl

a essa Colenda Casa, falar sobre as Contas do Ano de 2011 do 

Governo Aylton e Capitânia, até por entender que esse processo 

já prescreveu, uma vez que fazem 9 anos desse relatório e só 

agora, final de março de 2019, vem a meu conhecimento e por 

intermédio de órgão que vai me julgar, a Câmara Municipal de 

Vereadores, embora os senhores Edis mereçam meu respeito.
Penso que o TCE deveria saber que administrei Carazinho 

durante 8 anos e nunca me aproveitei do erário público, muito 

pelo contrário ajudei o Município se desenvolver, criar emprego 

e ter uma das melhores infra estrutura dos municípios gaúchos. 
Em obras viárias foram 535 quadras de Pavimentação: Asfalto 

Calçamento, Recapeamento e boas Estradas Interioranas.
Na Saúde Pública 12 PSFs nos bairros, SAMU192, a UPA 

em 2011com 2 milhões verbas para construção e equipamentos. 
Novo CENTRO CIRÚRGICO HCC com nosso apoio, e do Deputado 

Osvaldo Biolchi, projeto e parte da Verba Federal de 333.000,00
A CRIAÇÃO DO AUXÍLIO AO HCC para Plantão e Sobreaviso 

que iniciou em nosso Is mandato Aylton e De Carli. 
Habitação760 moradias para trabalhadores e as famílias. Casas 

e Apartamentos em 10 bairros. Assistência aos humildes. Cesta 

Básica, Cidade Limpa e Bela. Os dois CRAS nos bairros, a Cesta 

Natalina, Programa Pão e Leite nas sextas feiras na padaria da 

Venâncio. No 2? mandato Aylton-Capitânio cadastramos 2.650 

famílias no Bolsa Família Governo Federal, ajudamos alimentar 

nossa gente! Na Educação Qualificada: de 15 Escolas de Ensino 

Fundamental e com 16 Escolas de Ensino Infantil e Creches, jyl



O Sistema S_com nosso apoio Ensino Profissionalizante SENAI 
COMPACTO com pagamento do Aluguel, o SESTSENAT com a 

doação 34 mil M2. O SESC com Sede Própria inclusive com um 

Belo Teatro com 330 poltronas e todas as Instalações para 

receber mais Renomados Artistas e Peças Teatrais e Orquestras.
Dois Campus Universitários, Sede UPFe ULBRA em amplas 

instalações para atender alunos de todo o Norte Gaúcho.
Em nossos dois mandatos de prefeito, 25 novas empresas 

se instalaram com o nosso apoio, logístico, administrativo e 

algumas com doação de áreas, outras com auxílios para acesso 

e infra estrutura e muitas porque acreditaram no potencial de 

Carazinho, na decisão e coragem de seus governantes a época.
Graças, essas empresas Geração de 1300 empregos novos 

e o nosso ICMS saltou de 039% em 2008 para hoje em torno de 

OjB0% em nossos dias. É o sustentáculo do orçamento até hoje.
Criamos Sistema Contêineres Qutorga-Corsan-R$5.000.000 

Projeto da Eletrocar-CEEE, viabilizamos Rede Carazinho Tapera 

que hoje garante a energia firme forte e constante para nossos 

consumidores e o Desenvolvimento de Carazinho e região.
Me desculpem a Modéstia mas fui o prefeito que mais fez 

em Carazinho e por Carazinho, isso graças a boa equipe de CCs 

os bons servidores e o bom Relacionamento Político em Brasília 

e Porto Alegre. Apoio do nosso povo, da mídia e das pessoas de 

bem do Carazinho, Urbano e Interiorano.
É, senhores vereadores, mas hoje, sou também o Prefeito

Mais Prejudicado pelas Teorias do Sistema Brasileiro de Poder, 
onde só os pequenos "pagam o pato" os grandões se protegem 

e seguem com Direitos Eleitorais Livres Sempre, até mesmo os 

que nunca cumpriram se quer, a LEI FISCA seus governos.

Saudaçõe
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( X ) Projeto de Decreto Protocolo n°: 26460 
Em: 30/04/2019-15:16:40

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

-^Rejeita as contas do senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães, referente ao exercício de 2011. 
Aprova as contas do senhor Alexandre Moacir Capitanio, referente ao exercício de 2011. 
Reconhece prejudicada a votação das Contas da senhora Sandra Verónica de Maia Citolin, 
referente ao exercício de 2011.

CONSIDERANDO o inciso VI do art. 17 da Lei Orgânica e a alínea “b” do parágrafo único do art. 
103 e o art. 161 do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
emitiu, por unanimidade, o Parecer n. 17.957, em 20 de maio de 2015, desfavorável à aprovação 
das Contas do Prefeito Municipal de Carazinho, correspondentes ao exercício de 2011, gestão do 
senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães e favorável à aprovação das Contas do Vice-Prefeito 
e da Prefeita Municipal em exercício de Carazinho, correspondentes ao exercício de 2011, gestão 
dos senhores Alexandre Moacir Capitanio e Sandra Verónica de Maia Citolin;

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul emitiu o 
Parecer MPC n. 02859/2014 desfavorável à aprovação das Contas do Prefeito Municipal de 
Carazinho, correspondentes ao exercício de 2011, gestão do senhor Aylton de Jesus Martins de 
Magalhães e favorável à aprovação das Contas do Vice-Prefeito e da Prefeita Municipal em 
exercício de Carazinho, correspondentes ao exercício de 2011, gestão dos senhores Alexandre 
Moacir Capitanio e Sandra Verónica de Maia Citolin;

r^.

CONSIDERANDO que, em relação à gestão do senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães, as 
irregularidades verificadas resultaram na imposição de glosa no valor de R$ 1.108.506,39 (um 
milhão e cento e oito mil e quinhentos e seis reais e trinta e nove centavos) e na imposição de 
multa no valor de R$ 1.847,41 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um 
centavos);

CONSIDERANDO que a defesa escrita do senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães na 
Comissão de Justiça e Finanças (CJF) não apresentou fundamentos aptos a ensejar a aprovação 
de suas contas;

CONSIDERANDO que, em relação aos senhores Alexandre Moacir Capitanio e Sandra Verónica de 
Maia Citolin, não se constataram falhas no período de sua responsabilidade;

i



CONSIDERANDO a juntada aos autos da certidão de óbito da senhora Sandra Verónica de Maia 
Citolin, denotando o óbito em 02/01/2018, às4h 40min; e

CONSIDERANDO se tratar de direito intransmissível.

DECRETA:

Art. 1o. A rejeição das Contas do Prefeito Municipal, correspondentes ao exercício de 2011, gestão 
do senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães.

Art. 2o. A aprovação das Contas do Vice-Prefeito, correspondentes ao exercício de 2011, gestão do 
senhor Alexandre Moacir Capitanio.

Art. 3o. Prejudicada a votação das Contas da Prefeita Municipal em exercício, correspondentes ao 
exercício de 2011, gestão da senhora Sandra Verónica de Maia Citolin.

Art. 4o. Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de decreto legislativo é pela rejeição das Contas do Prefeito Municipal, 
correspondentes ao exercício de 2011, gestão do senhor Aylton de Jesus Martins de Magalhães e 
pela aprovação das Contas do Vice-Prefeito, correspondentes ao mesmo exercício, gestão do 
senhor Alexandre Moacir Capitanio.

Além do mais, deve ser considerada prejudicada a votação das contas da Prefeita em exercício, 
referentes ao mesmo período, gestão da senhora Sandra Verónica de Maia Citolin, ante a certidão 
de óbito acostada a estes autos e por se tratar de direito intransmissível

Demais justificativas em Plenário.

Sala Antônio Libório Servian, em 30 de abril de 2019.

Erlei Vieira - PSDB / Gian Pedroso - PSB / Mareio Luiz Hoppen - MDB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N0: Hora:


