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

Ofício DG nO9923/2018
Proc. nO001420-02.00/16-0

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Legislativo Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, nO799
99500-000 - Carazinho - RS

Senhor Presidente,

Porto Alegre, 04 de outubro de 2018.
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A decisão referente às Contas de Governo desse Município, exercício de
2016, pode ser examinada para posterior julgamento no "Portal> Jurisdicionados>
Consulta Processual e Geração de Guias de Recolhimento> Consulta Processual
e Geração de Guias (Apenas Jurisdicionados)", nos termos do 92° do artigo 31 da
Constituição Federal. Ressalto que o Parecer Prévio emitido por este Tribunal sobre as
contas que o Prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

A comunicação a esta Corte de Contas da decisão final dessa Câmara
Municipal pode se dar de forma física, entregue neste Tribunal, ou forma eletrônica, no
"Portal>Jurisdicionados >Processo Eletrônico>Acesso ao Sistema, gerando um
protocolo avulso, do tipo "Manifestações Processuais", nos termos do artigo 72 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba,
Diretor-Geral.

IDCF/SEADE/SEARQIZC
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Processo nO

Relator:

Matéria:

Órgão:

Gestor:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER MPC 3761/2018
001420-0200/16-0

Conselheiro Cezar Miola

Contas de Governo - EXERCíCIO DE 2016

PM DE CARAZINHO

Renato Süss (Prefeito)

CONTAS DE GOVERNO. PARECER FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR.

A conduta infringente de normas de administração
financeira e orçamentária não impede a emissão de
parecer favorável à aprovação das contas do Gestor.

I I

Para exame e parecer o Processo de Contas de Governo do

Administrador acima nominado.

Registre-se que o Sr. Renato Süss (Prefeito) prestou

esclarecimentos à peça 829207, acompanhados da documentação tida como

probante.

I - RESULTADO DAS VERIFICAÇÕES PROCEDIDAS

Preliminarmente, cumpre referir que as falhas serão examinadas

apenas para fins da emissão de parecer sobre as contas, descartando-se a

incidência da aplicação da penalidade pecuniária, tendo em vista que esta

Corte, no Processo nO5907-0200/16-5, decidiu que descabe em processos de

contas de governo a aplicação de multa ao Administrador.

Ressalva este Agente Ministerial, contudo, sua posição em sentido

contrário, a qual foi consignada no processo já citado, no Parecer MPC nO

11834/2016.
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1. A SICM registra a existência de Inspeção Especial, Processo n.

4012-0200/16-2, em andamento, de responsabilidade do Sr. Renato Süss,

Gestor no exercício ora em exame 1, sem determinação de sobrestamento do

presente feito e referente à matéria relativa às contas de gestão.

2. As irregularidades a seguir, constantes dos relatórios de Gestão

Fiscal, de responsabilidade do Sr. Renato Süss (Prefeito), desvelam a

transgressão a dispositivos constitucionais e a normas de administração

financeira e orçamentária.

GESTÃO FISCAL

2.3 - Da Lei da Transparência. Com base na análise das

informações contidas em sitio eletrônico, constatou-se que não estão

sendo cumpridas, em sua totalidade, as exigências do caput do art. 48 da

LC Federal nO 101/2000, conforme se demonstra nas peças 611.831 e

611.848.

o Recibo de Informações nO11/2016 revela a negativa de resposta

para os seguintes itens pesquisados: "A prestação de contas (relatório de

gestão) do ano anterior e o respectivo parecer prévio" e a "Gravação de

relatórios em diversos formatos", demonstrando, assim, o cumprimento parcial

• das exigências do caput do art. 48 e dos incisos I e II do art. 48-A da LC

Federal nO101/2000.

A Supervisão refuta as alegações defensivas, ressaltando que,

"embora a prestação de contas do ano anterior estivesse presente no Portal de

Transparência quando do encerramento do exame, durante quase todo

exercício em análise esse documento permaneceu inacessível a qualquer

pessoa, em violação ao princípio da transparência".

Assim, em que pese os argumentos do Gestor, tem-se que as

exigências da Lei da Transparência não foram sanadas em sua plenitude no

I Consulta aos Sistemas Corporativos, RES 1310, em 08-03-2018.

Homepage: http://www.tce.rs.gov.br/ e-mail:mpe@tce.rs.gov.br

http://www.tce.rs.gov.br/
mailto:mpe@tce.rs.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

período em análise, razão pela qual o MPC opina pela manutenção do

apontamento.

2.4 - Da Lei de Acesso à Informação. Com base na análise das

informações contidas em sitio eletrônico, constatou-se que as exigências

da Lei Federal nO 12.527/11, não estão sendo cumpridas em sua

totalidade, conforme se demonstra nas peças 611850 e 611875.

o Recibo de Informações nO11/2016 revela que a Auditada deixou

de disponibilizar vinte e cinco (25) dos cinquenta e quatro (54) itens

pesquisados, configurado, assim, o atendimento parcial das exigências do

capuf do art. 48 e dos incisos I e II do art. 48-A, ambos da LC Federal nO

101/2000.

Assim, em que pese os argumentos do Gestor, tem-se que as

exigências da Lei de Acesso à Informação não foram sanadas em sua

plenitude no período em análise, razão pela qual o MPC opina pela

manutenção do apontamento.

11 - CONCLUSÃO

• Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas nos

seguintes termos:

1°) Atendimento à Lei Complementar Federal nO101/2000.

2°) Parecer favorável à aprovação das contas de governo do Sr.

Renato Süss (Prefeito), Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, no

exercício de 2016, com fundamento no art. 3° da Resolução nO1.009/2014.

3°) Recomendação ao atual Administrador para que corrija e evite a

reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação, em futura

auditoria, das medidas implementadas nesse sentido.

É o Parecer.
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MPC, em 04 de abril de 2018.

ÂNGELO G. BORGHETII,

Adjunto de Procurador.

Assinado digitalmente.
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Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola

1420-0200/16-0

CONTASDE GOVERNO- EXERCÍCIODE 2016

EXECUTIVOMUNICIPAL DE CARAZINHO

RENATO SÜSS

Processo nº

Matéria:

Órgão:

Gestor:

Relatório Consolidado:

Instrução Técnica:

Parecer do MPC: 3761/2018 (AGB)

Órgão Julgador: SEGUNDACÂMARA

Data da sessão: 23-05-2018

PEÇA 741148

PEÇA 897347

PEÇA 1175148

DESATENDIMENTO A
PARECER FAVORÁVEL.

•

CONTAS DE GOVERNO.
DISPOSITIVO DA LRF.
RECOMENDAÇÃO.
A existência de falhas que, em seu conjunto, não
comprometem a Gestão, enseja a emissão de parecer
favorável à aprovação das contas.
Diante da inobservância às regras da transparência, é de se
declarar o desatendimento à Lei Complementar
nQ 101/2000 quanto ao artigo 48, caput

As infringências ao ordenamento jurídico justificam
recomendação e determinação ao atual Administrador no
sentido da implementação de medidas preventivas e
corretivas.

RELATÓRIO

Os autos apresentam informes acerca da gestão fiscal, em vários de
seus aspectos; dos índices constitucionais e normas de regulação atinentes à
educação e à saúde; e substratos dizentes com outras obrigações do Gestor.
Também foram acostados documentos previstos em normativas específicas.

A partir do exame desses elementos, o Órgão Técnico elaborou o
Relatório Geral de Consolidação de Contas, o qual conclui pela presença de
inconformidades no período analisado.

Devidamente intimado, o Prefeito Renato Süss prestou
esclarecimentos e juntou documentos (peças 829202, 829207, 829209, 829210
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e 829225), os quais foram analisados pela Supervisão de Instrução de Contas
Municipais - SICM, que entendeu pela permanência de todos os apontamentos.

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas
pronunciou-se no seguinte sentido: atendimento à Lei Complementar Federal nº
101/2000 e emissão de parecer favorável à aprovação das Contas de Governo
do Administrador Renato Süss, além de recomendação ao atual Gestor para que
"corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos".

É o relatório.

VOTO
I - Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento

válido e regular do processo, passo ao exame do mérito.

11 - A partir dos aspectos examinados pelo Órgão Técnico (peça
897347) e pelo Parquet (peça 1175148), tenho por configuradas as seguintes
inconformidades:

1- Da Gestão Fiscal

2.3 - Da Lei da Transparência. Com base nas informações contidas
em sítio eletrônico, constatou-se que não estão sendo cumpridas, em sua
totalidade, as exigências do caput do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº
101/2000 (peças 611831 e 611875; pp. 6 a 8 da peça 723302).

o Recibo de Informações constante na peça 611831 revela ausente o
documento de "prestação de contas (relatório de gestão) do ano anterior e o
respectivo parecer prévio".

O Gestor apresenta esclarecimentos e documentos comprobatórios
nas peças 829202, 829207, 829210 e 829225, nos quais informa que o referido
documento foi publicado no sítio do Município na data de 06-12-2016.

Anuo com os termos da Instrução Técnica, destacando que a
publicação do referido relatório apenas no final de 2016 tornou-o inacessível ao
público por quase todo o exercício.

Mantenho, portanto, a irregularidade no exercício sob análise.

2.4 - Da Lei de Acesso à Informação. A partir da análise do mesmo
portal, verificou-se que os comandos da Lei Federal nº 12.527/2011 não vêm
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sendo integralmente observados (peças 611850 e 611848; pp. 8 a 10 da peça
723302).

o Gestor relata que houve melhorias no portal no sentido de
solucionar as omissões destacadas no Recibo de Informações (peça 611850). Os
esclarecimentos constam nas peças 829209 e 829225.

Acompanhando o Órgão Técnico e o Parquet, mantenho o
apontamento, pois, em que pese a atualização recente dos sistemas de
informática, tem-se que as exigências da Lei de Acesso à Informação não foram
sanadas em sua plenitude no período em análise.

III - Conclusão

A análise das falhas arroladas nos autos e consideradas não elididas
indica que as mesmas, no seu conjunto, não comprometem a Gestão do
Administrador no exercício em apreço.

IV - Em face do exposto, voto por:

a) emitir parecer favorável à aprovação das Contas de Governo do
Senhor Renato Süss, Administrador do Município de Carazinho no exercício de
2016;

b) quanto aos aspectos examinados nos autos, declarar não atendida
a Lei Complementar nº 101/2000, relativamente ao disposto no artigo 48,
caput;

c) recomendar ao atual Administrador que adote providências de
modo a prevenir ocorrências como as apontadas nestes autos;

d) dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que
vier a ser prolatada ao Sistema de Controle Interno do Município; e

e) remeter os autos à Câmara de Vereadores do Município de
Carazinho para os fins do julgamento estatuído no 9 2º do artigo 31 da
Constituição da República, uma vez observados os consectários legais e
regimentais e após o trânsito em julgado da decisão.

É o meu voto.

Gabinete, em 23-05-2018

Conselheiro Cezar Miola,
Relator.

VT001420 160-18.docx/04
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Relator: Conselheiro Cezar Miola
Processo n. 001420-02.00/16-0 -
Decisão n. 2C-0467/2018

- Contas de Governo do Administradores do Executivo Municipal
de Carazinho no exercício de 2016.

A Secretária da Segunda Câmara certifica que as ocorrências
pertinentes a este processo, nesta Sessão, estão abaixo consignadas.

Apresentado o relatório da matéria, o Conselheiro-Relator prolatou
seu voto, constante nos autos deste processo.

Colocada a matéria em discussão e votação, ocorreram
manifestações, consoante registros efetivados.

A seguir, transcreve-se a manifestação havida no processo n. 1204-
02.00/16-0, na qual os Conselheiros Algir Lorenzon e Marco Peixoto registram o seu
posicionamento quanto à matéria tratada no presente processo.

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Senhor Conselheiro,
unicamente para divergir na parte relacionada com o item 'b'."

Conselheiro-Relator, Cezar Miola: "Sim, compreendo."

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Entende? Perfeito e
assim então, também Vossa Excelência, Conselheiro Marco Peixoto, acompanha
nesse item e também já quero deixar claro Eminente Conselheiro, os votos
disponibilizados por Vossa Excelência com relação a questão de Carazinho, º
mesmo entendimento, item 'b' e o outro de Giruá."

Conselheiro-Relator, Cezar Miola: "Giruá, perfeito. Já fica
consignado. "

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Fica consignado e
Vossa Excelência também? Também. Perfeito. Assim está acolhido o voto de Vossa
Excelência, exceção nessa parte."

Conselheiro Marco Peixoto: "Nos 02 votos."

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Nos 03."

Conselheiro-Relator, Cezar Miola: "É, até agora, este que prolatei
e tenho mais dois ainda."

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "É, tem mais a Giruá."

Conselheiro-Relator, Cezar Miola: "Isso, Carazinho."

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão:

TC.08.1 SS2C/HEV



A Segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do
Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide:

a) emitir Parecer sob o n. 19.668, Favorável à aprovação das
Contas de Governo do Senhor Renato Süss, Administrador do
Executivo Municipal de Carazinho no exercício de 2016;

b) recomendar ao atual Administrador que adote providências
de modo a prevenir ocorrências como as apontadas nestes autos;

c) cientificar do inteiro teor do Relatório e Voto do Conselheiro-
Relator, bem como desta Decisão, o Sistema de Controle Interno do
Município;

d) remeter os autos à Câmara de Vereadores do Município de
Carazinho para os fins do julgamento estatuído no parágrafo 2° do
artigo 31 da Constituição da República, uma vez observados os
consectários legais e regimentais e após o trânsito em julgado desta
Decisão.

Restou vencido, em parte, o Conselheiro-Relator, Cezar Miola, que
votou também no sentido de que constasse na parte dispositiva desta Decisão a
deliberação da Câmara a respeito do não atendimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, relativamente ao disposto no artigo 48, caput (comando constante na alínea
"b" de seu voto), conforme manifestações anteriormente registradas.

Participaram do julgamento deste processo
Presidente, Algir Lorenzon, o Conselheiro-Relator, Cezar
Conselheiro Marco Peixoto.

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 23-05-2018.

Lisiane Glass,
Secretária da Segunda Câmara.

TC-08.1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER N. 19.668

Processo n. 001420-02.00/16-0

Processo de Contas de Governo do
Administrador do Executivo Municipal de
Carazinho, referente ao exercício de 2016.
Falhas formais e de controle interno.
Recomendação. Parecer Favorável.

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, reunida em Sessão Ordinária de 23 de maio de 2018, em cumprimento ao
disposto nos parágrafos 10 e 20 do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da
Constituição Estadual;

- considerando o contido no Processo n. 001420-02.00/16-0, de Contas de
Governo do Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, Senhor Renato
Süss, referente ao exercício de 2016;

- considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Municipal e os
demais documentos que integram o referido Processo de Contas de Governo
conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao Erário, bem
como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas
da Entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade,
não comprometem as Contas em seu conjunto, embora ensejem recomendação no
sentido de sua correção para os exercícios subsequentes;

TC-08.1 SS2CIHEV



Continuação do Parecer n. 19.668

Decide:

- Emitir, por unanimidade, Parecer Favorável à aprovação das Contas de
Governo do Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, correspondentes
ao exercício de 2016, gestão do Senhor Renato Süss, em conformidade com o
artigo 3° da Resolução TCE n. 1.009, de 19 de março de 2014, recomendando ao
atual Administrador que adote providências de modo a prevenir ocorrências como as
apontadas nestes autos;

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

Plenário Gaspar Silveira Martins,
23 de maio de 2018.

Presidente
CONSELHEIRO ALGIR LORENZON

Relator
CONSELHEIRO CEZAR MIOLA

CONSELHEIRO MARCO PEIXOTO

Estive presente:
ADJUNTA DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

FERNANDA ISMAEL

TC-08.1 SS2C/HEV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
SERViÇO DE CONTROLE PROCESSUAL E OPERACIONAL

Certidão de Trânsito em Julgado

Processo: 001420-0200/16-0

I FI I Rubrica
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Certifico, para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, conforme consulta ao

Sistema de Controle Externo desta Egrégia Corte de Contas, que na data abaixo ocorreu

o Trânsito em Julgado da Decisão referente ao seguinte expediente:

Data do Trânsito em julgado: 06/09/2018

Processo: 001420-0200/16-0

Órgão: PM de Carazinho

Matéria: Contas de Governo

Exercício: 2016

Recursos: -x-

Assim, lavrei a presente certidão nesta data.

Porto Alegre, 14 de Setembro de 2018.

Mariza Elena Lang

Oficial de Controle Externo
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVISO
CONTAS GOVERNO MUNICIPAL

EXERCíCIO 2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
de acordo com a legislação vigente, torna
público, para conhecimento dos interessados,
que as contas do Governo Municipal,
exercício 2016, gestão do senhor Renato
Süss, estão à disposição, por 60 (sessenta)
dias, a contar de sua publicação, para exame
e apreciação, na sede da Câmara Municipal,
na Avenida Flores da Cunha, n. 799, na
cidade de Carazinho - RS, de segunda a
quinta-feira, no horário das 08h às 11h45min
e 13h30min às 17h, e na sexta-feira, das 08h
às 11h45min. Demais informações pelo
telefone (54) 3330-2322 ou pelo site
www.camaracrz.rs.g.br.

C-'-- -
io uis Hoppen
Presidente

Painel de Publicações
Câmara Munltipal de Carazin
Publicado 8111: Ih/ 1f)...J~
- AI':~

.Av..Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINH.O/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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Endividamento
da indústria
cresce 7 por
cento em 2017

Prefeitura
de Carazinho
continua
recebendo
inscrições
para processo
seletivo de
estagiários
A Secretaria de Administração

de Carazinho está recebendo ins-
crições para o Pro(esso Sclt:tivo
Público ~c futura (ontratação . dt.'
eSlagiários de níveis médio rc:gu.
lar, mél1kl profissional c l'nsino
!'lIi~rior.

As inscrições podem St:'rt'eila~.
até 31 de outubro, por meio do
cndt.'rcço eldrônico do Centro
dc lnlcgmção Empresa Escula:
<w,,,'w.dec:rs.org.br>.

São condições para inscrit;ào:
ser bmsileiro nato ou 1H1Iurali7.a.
do; ler idade mínima de 16 anos
(menores de IH Jnos devcm ser
as.o;;istjdospor seus pais ou tutores).

As provas ser.lo realiz.;"das no
dia IH de novembro, a pi.utir das 9
horas, na F.scola~'lunicipal Patro-
nato Santo Antônio.
O edital (om as vagas pode ser

acessado no Iink: https:llwww.
carazin ho. rs.gov.br /~yslem/ll Il'.
managcr/files/et.litais_úlllcu rSll~_
anexo,_1OR_350_153R159.137.pdl:

A indústria registrou. em 2017,
aumento no seu nivel de endivi.
damento, passandu de 12.2%do
Patrimônio Líquidocm 2016p:1ra
131% do Patrimônio Liquido t:m
1017. Apesar deste aume:nto, o
ni"d til, ent.li'ádamento enl:crri.\do
t'lll 2017 pdo St'tor inJtlstrial ficou
abaixo dus índil:es observados em
2014 e 2015 quando o setor, em
proporção ao Patrimônio Liquido,
t..xibiunívcis dc:cndividamenhl de
1.11%e: [3.1%,rc~pcctivamente:.
Es."Õt,'ssão os n:sultôlJos i.lpollta-

dos pelo estudo inédilo. dé\Scrasa
Experian, qUI:: avaliou 11l<1isde:
300 mil balanços patrimoniais de
R5 mil empresas para mensurar
o dcsl'mpe:nho e: a capi.\dda-
de de recuperação da indústria
nos últimos quatro élllUS(201.' a
2017). Os números desse sdllr
corrcsponrlem i.l30% do univc~{)
empl"('sarial cOllsidrrado para
este Icvantan1cnto, qu(' se destaca
cumu um dos mi.\is n)lnplclo~ e
abrangcnlt's do m('rcado. em te:r-
111m, de volume d" b.,se de d<.ldus
du período.

Edital de casamento

OFíCIO DE REGISTRO CIVIL DAS I'F;SSO,\S
NATURAIS DE VICTOR GRAEn~

COMARCA DF.N..\O-MF.-TOQIIF. (RS)

ELAINE MARIA CHEROBINI ALfLEN. oficiala. raL
salx:r. na forma do artigo 1.527.do Código Civil Brasileiro.
que pretcndem casar;

• Ismael C.lssio Elger c Fnmcinc Rodrigues Escher.
Quem souber de algum impedimento oponha-o na tc.JrIna

da lei.
Victor GradT-RS. 17de outubro de 2018.

A REGISTRAOORA: ELAINE M. C. ALFLEN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 0112018

Mareio Luis Hoppen
Presidente

ESTADO 00 R.IO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

Edital de casamento

Gemi

SC'nh;o de Registro Ch'il dns Pessoas
Naturais de Nilo-Me-Toque (ltS)

I3cl. Sérgio Dornelles, Rcgistmdor SubSlitluo do Serviço de
Registro Ci\:il das Pessoas Naturais de N(\o-Mc-Toqll':. EstiJÚO
do Rio Grilllde do Sul.

Faço saber. 113 forma do artigo 1.527 do Código Civill1rasi.
!ciro, 4.1111:' pretendem cnsar:

• Rubens "untz Junior e Julia Rede!.
Quem sOllbcrdt: alguln impedimento acuse-o n3 fonna da lei.
Não-Me-T(,,!ue IRSI. 16de outubro de 2018.

Bel. Sérgio OOlllelles
Registrador Suhstituto

A CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. de acordo com a legislação vigente. tor-
na público. para conhecimento dos interessados. que as contas do Governo Municipal.
exercicio 2016. gestâo do senhor Renato Süss. estão a disposição. por 60 (sessenta)
dias. a contar de sua publicação. para exame e apreciação. na sede da Cãmara Muni-
cipal. na Avenida Flores da Cunha, n. 799. na cidade de Carazinho - RS. de segunda
a quinta-feira. no horário das 08h as 11h45min e 13h30min às 17h. e na sexta-feira.
das 08h as 11h45min. Demais informações pelo telefone (54) 3330-2322 ou pelo site
www.camaracrz.rs.gov.br.

Carazinho, RS, 16 de outubro de 2018.

AVISO
CONTAS GOVERNO MUNICIPAL

EXERCíCIO 2016

O MM.JUIZ DE DIREITODAVARAJUDICIALÚNICADACOMARCADE NÃO-ME-TOQUElRS.
DR.MÁRCIOCÉSARSFREDOMONTEIRO.no usode suasatribUiçõeslegais,tendoemVIstao que
dispõemos provimentosn' 0712013e 27/2013.ambosda corregedoria-geralda jusliça (CGJ).e con-
siderandoa reSOluçãon' 154do conselhonaCionalde justiça (CNJ).de 13de julho de 2012.tornapú-
blicaa aberturado prazode tonta(30)diasparaconvocaçãodas entidadespúblicasou privadascom
finalidade social ou que realizem atividades de caráter essencial à segurança pública, assistência.
educação e saúde, desde que estas atendam as áreas vitais de relevante cunho social, que tenham
sede e/ou atuem nesta comarca e que tenham interesse em receber tais valores, para cadastramento
nesta vara judicial única, oom o objetivo de recebimento de verbas depositadas a título de prestação
pecuniária, referentes à substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, de trans3-
çao penal ou de suspensa o condicional do processo.

1-0BJETO:
1.1 - O cadastramento de entidades publicas ou privadas com finalidade social ou que realizem

atividades de carater essencial a segurança publica, assistência. educaçao e saude, desde que estas
atendam ~s áreas vitais de relevante cunho social, que tenham sede e/ou atuem nesta comarca. Visa
ao atendimento de projetos, programas ou curso de capacitaçao/qualificaçao profissional, geraçêo de
trabalho e renda às pessoas em cumpnmento de penas e/ou medidas altemativas, mediante recebi-
mento de verba depositada a titulode prestação pecunlana, referentes à substituição de pena prrvati.
va de liberdade em restnliva de direito, de transaçAo penal ou de sllspensão condicional do processo.

1.2 - Podera participar do presente procedimento qualquer entidade pública ou privada legalmente
constituida, que tenha, obrigatoriamente, como objeto de seu contrato/ato constitutiVOas áreas de
assistência, segurança pública, saúde e educaçao.

2 - FORMADECADASTRAMENTO.INSCRiÇÃOE LOCAL:
2.1 . O prazo para as entidades se cadastrarem é de trinta (30) dias. contados da publicação do

presente editai no diano da justiça eletrônico, que será afixado também no atrio do foro.
2.2 - Para fins de homologação do cadastro. as entidades interessadas deverão encaminhar os

documentos abaixo discnminados, todos vigentes no ato de entrega. depositando.os no cartório da
vara judicial única. onde poderão ser obtldas informações acerca do presente edital. Os documentos
deverão ser entregues em envelope, com a seguinte especificação: Vara Judicial Única da Comarca
de Nao-Me-Toque- Cadastro- Editaln' 0112018- Resoluçllon' 154/2012- CNJ-nome da entlda.
de, razão sodal, endereço atualizado e telefone.

3 - DOCUMENTOSPARAO CADASTRO:
3.1 -Ata da atual diretoria, especificando representante legal e seu mandato.
3,2 - Ato de nomeação ou termo de posse.
3.3 - Estatuto ou contrato social da entidade em qlle figure a sua finalidade e demais alteraçOes

sociais.
3.4 - Cópia da carteira de identidade e do cadastro de pessoa fisica dos representantes legais.
3.5 - certificado de cadastro nacional de pessoa jurldica - CNPJ.
O Juiz podera avaliar a necessidade de apresentação de oulros documentos, exigindo aqueles

que entender adequados e pertinentes.
Caso a entidade já possua cadastro, devera apenas encaminhar documentos atualizados em caso

de alteração da Diretoria/Representantes Legais, ou a informaçao, firmada pelos Diretores/Represen-
tantes legais. de que não houve aUeração.

4 - HOMOLOGAÇÃODOCADASTRAMENTOECONVÉNIO.
4 1 - Serão cadastradas e estarão habilitadas as instituiçOes que apresentarem toda a documen-

tação constante do item 3 e que atendam aos fins soCtais divulgados no objeto deste edItal. expedlen.
te que será analisado pela assessoria de gabinete, emitindo parecer, e após pelo Minlsténo Público,
s~ndo por fimhomologado ou não pelo juizo.
4.2 - A entidade que tiver seu cadastro homologado sera comunicada através de oficio ou e-mail

e participará. desde que se inscreva, de futura chamada pública, em que concorrera a verba que
estiver dlsponivel.

4.3 - O cadastramento das Instituições nAoobriga a unidade gestora a firmar termo de convênio.
NãoaMe-Toque, 10 de outubro de 2018

Odicleslo J. Slorchio
Leiloeiro Oficial

4 -SÁBADO.20 DEOUTUBRODE 20 t B

A IMPORTÂNCIA DA
UTILlZAÇÂO DO EPI
o Equipilmenlo de Proteção Imlividuill -

EPl, previstu l1.l NH 06, e de uso obrigatório e
deve ser utili7.ado pdos colaboradores durante
seu turnu de trabalho no exerciciu de suas
alivi<.i.uJes.

Todos os dias est.unos suscetíveis a acidentes, em (.1sa, ao
atravessar a rua ou no trabalho. Por isso é de extrenM impor.
tlnd;.\ estarmos atl:ntos as situações geradas no dia a dia c o uso
do EPI é uma forma de prevenir qualqUl'T conscquência, (aso
ocorra algum i.Kidcnlc.

Mas o que é um EPI?
Equip;uncnto de ProteÇrlO Inuividll;.\l - EPI é () nome que

se dá a todo equipamento ou disposHi\.'o usado por lima

única pe~soa com o objetivo de protegê-Ia d.1S (llnseql1~nd<ls
de possíveis ild<.i('ntcs que p0S-liJm aeontcc"r no s~u local de
trabalho, cont()rme J NR on c, de acordo com o Governo Pc-
deral, por meio do Minist~rio do Tr.tbalho e Emprego - l\rrE,
as empresas devt.'m fornecer EPI a toJos os colabori.\dorcs dt.'
maneir.t gratllita. A empr~síl tamhéJI\ "'~\'~ tiscali7.ar t' ~l\lnir llS
colaboradores qu~ não estão fal.endo uso correto do EPI, pois
qualquer acidente em que nâo estiven'tn utilizando o equipa-
mento de protl'Ção a emprcsJ é responsabilizada, uma \/ez que
pamitiu qUl~rC'i.llizíls.''Õcmsuas atividadcs de mandra irreguli.tr.
O uso dl' EPJs é obrigatôrio (anto em empres~,s privi.\das

uanto nas do setor público. A empresa deve, também, realizar
~inamenh,)S com seus colélboradores para que utilium o EPI

de mant'ira (OrR'ta. Em caso dl'lI111cqllipan1l'nto Sl'rlttnilk"do
deve ser substituido imediatament('. Aos colaboradores cabe
o d('ver de .st.'mpn.~utilizarem o EPI qu(' lhes é fornl~cido. de
maneiri.\ rorreta, confornll' as orienti.lt;ôl.'S.'làmbt.~mtêm o dl'vl'r
de:conservi.í.los em bo~\s(ondições de uso e sempre comunicar
a empresa quando houver ;tlgum dano no EPI.

Utili7.arum EPI é importante 110.10 apenas para o colabomdor,
que estará seguro durante 0.\ !'ua jorn~\da de trabalho, 1ll.\Stam.
b~m para a t'mprc.'sa,que terá a cerh~7.ade que está oferccendo
um local ~egllro para todos, visando garantir a scgurança c a
saúdedos sellScolaboradores.(Elisângcla Dill de Oliveira/
Técnica el1lSegurançado T•..•balho/Regislro MTE 20.99")

r
-.-oeste Leiloes SI~~2~

LEILÃO ONLlNE E PRESENCIAL

A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS ITAIPU - SICOOB CREDITAIPU. pes-
soa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF sob
n. 81.014.060/0001-65. com sede administraliva na Rua
João Pessoa. n. 1490. no centro da cidade de Pinhalzinho

I (SC). torna público que fará realizar LEILÃO EXTRAJUDI-

I CIAL- LEI 9.514197através do leiloeiro oficial ODICLESIO
_STORCHIO. matriculado na JUCESC sob nO319. para

'enação de:
BEM: "Imóvel com área de 226.600.00 m'. Registrado

sob Matricula 6.011 do Oficio de Registro de Imóveis da
Comarca de Carazinho/RS "Uma fração de terras de cultu-
ra, sem benfeitorias, situada no distrito de Coqueiros. neste
Municipio. com área de 22.66 has. ou seja. 226.600.00 m'.
confrontando atualmente: NORTE. com terras de Rosali-
na Auler SUL. com lerras de Lauro Brune e Darcy Loeech:
LESTE. com terras de sucessores de Pedro Weber e Ar-
mindo Kirschner e ao OESTE. com terras de José Dietrich.
Cadaslrada junto ao INCRA sob n. 871010015 - 830. AT
65. O-AE 25.0 -AE 35,0- M 21.0- NM 1.67 -FMP-20.0
- Empresa Rural:

1. LEILÃO PÚBLICO: R$ 2.125.745.96 (dois milhões.
cento e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco
reais e noventa e seis centavos), lance mínimo, não inferior
à avaliação.

2. LEILÃO PÚBLICO: R$ 1.091.923.77 (um milhão. no-
venta e um mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e
sete centavos), lance mínimo, equivalente ao valor da divi.
da do(s) Devedor (es) Fiduciante (5). e demais despesas. a
ser atualizado quando dos pregões.

DATA/HORÁRIO: 1. LEILÃO: 07 de Novembro de 201B
e 2. LEILÃO: 21 de Novembro de 2018 - às 14hOOmino

LOCAL: Online via portal do leiloeiro www.oesleleiloes.
com.br e Presencial simultâneo na Sala de reuniões da
Sicoob Creditaipu. sito à Rua João Pessoa. n. 1490. no
centro da cidade de Pinhalzinho (SC).

Maiores informações e edital na integra: www.oesteleilo-
eS.com.br e e-mail leiloeiro@oesteleiloes.com.br - Fones:
49 3970-0060 e/ou 9.9B03-3626.

Segurança do trabalho

http://www.camaracrz.rs.gov.br.
mailto:leiloeiro@oesteleiloes.com.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
C UNICI E CAI~ElNHO

CAPITAL DA HOSPITAliDADE

ooil/2019 Carazinho, RS, 07 de fevereiro de 2019.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, no uso de minhas
atribuições legais, notifico Vossa Senhoria para, querendo, apresentar defesa
escrita referente às Contas de Governo, exercício 2016, junto à Comissão de
Justiça e Finanças, no prazo de 10 (dez) dias, lembrando que o parecer prévio
do TCEIRS, transitado em julgado em 06109/2018, foi favorável à aprovação
das Contas de Governo, conforme cópia anexa.

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

/} I
Carazinho, RS, o~~e'f~~

k DA fEL WEBER
Presidente

RfE~1~049
AO SENHOR
RENATO SÜSS

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
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( x ) Projeto de Decreto(})31 ~q

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:25706
Em: 28/02/2019 • 13:47:01

EMENTA: Aprova as Contas de Governo do Administrador do Exec. Mun. de
Carazinho, correspondentes ao exercício de 2016, gestão do senhor RENATO
SUSS.

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 a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
emitiu, em 23 de maio de 2018, por unanimidade, Parecer de n. 19.668, favorável à aprovação das
Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, correspondentes ao
exercício de 2016, gestão do senhor RENATO SÜSS, recomendando ao atual Administrador a
adoção de providências de modo a prevenir novas ocorrências;

CONSIDERANDO que as falhas encontradas são de natureza puramente formal, consistentes no
cumprimento parcial da Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); não prejudiciais,
portanto, ao erário, e

CONSIDERANDO que não existem processos de Tomadas de Contas Especiais, Inspeções
e=xtraordinárias ou Especiais em andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob

exame, com efeito suspensivo.

DECRETA:

Art. 1°. A aprovação das Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de
Carazinho, correspondentes ao exercício de 2016, gestão do senhor RENATO SÜSS.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 28/02/2019.

Gian Pedroso - PSBErlei Vieira - PSDBMarcio Luiz Hoppen - MDB



Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- -----



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

•

COMISSÃO DEJUSTIÇAEFINANÇAS

Parecer nO028/2019
Projeto de Decreto: PL003/19
Autor: Comissão de Justiça e Finanças
Ementa: Aprova as contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de Carazinho,
correspondente ao exercicio de 2016, gestão do senhor Renato Suss.
Relator: Marcio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Comissão de Justiça e Finanças, tramita nesta Casa

Legislativa, sob a forma de Projeto de Decreto, tendo como objetivo a Ementa acima
citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto
de Decreto está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o
parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei. tendo em vista se tratar de interesse

local.
2. Por tal razão, VOTAo Relator pela viabilidade do Presente Projeto.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

• 4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

março de 2019.

~ r~ _
or Marclo Roppen
Secretário

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
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

•

COMISSÃO DE INTERESSESDIFUSOS ECOLETIVOS

PARECER

Parecer n° 036/201 9
Projeto de lei: PD003/19
Autor: Comissão de Justiça e Finanças
Ementa: Aprova as contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de
Carazinho, correspondente ao exercício de 2016, gestão do senhor Renato Suss.
Relator: Gilson Hauberf

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Comissão de Justiça e Finanças, tramita nesta

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Decreto, tendo como objetivo a
Ementa acima citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o
referido PD está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Voto de acordo com o Projeto de Decreto sob o viés dos interesses difusos e
coletivos.

4. Os demais Vereadores Votaram de acordo.

Salade ReuniõesAntõn~Ó)a Beln: 06 março de 2019 .

verea~Haubert
Presidente

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
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

ODW 105/2019
Carazinho, 12 de março de 2019.

Ao Senhor
Renato Süss
99500-000 Carazinho/RS

Assunto: Ofício de notificação referente à sessão de julgamento de contas exercício 2016.

Prezado Senhor,

o Poder Legislativo de Carazinho, por meio de seu Presidente, Senhor Daniel
Weber, no uso de suas atribuições legais, notifica Vossa Senhoria para, querendo, apresentar
defesa oral na sessão de julgamento a ser realizada em 25/03/2019, às 18h15min, no Plenário
desta Casa Legislativa, referente às contas de governo, exercício 2016, podendo, para tanto,
ser constituído advogado.

Compete lembrar que tanto o parecer prévio do TCE/RS, quanto o projeto de
decreto-legislativo da CJFforam favoráveis à aprovação das contas.

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

Atenciosamente,

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


CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SLJ.1!l(V~ ,'R 'If\~t '\

C MA MUNICIPAL DE CARAZINHO N~ r~~O~I(' r

O 1 i.Jl. 2013/
/ /

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MARÇO DE 2019
010/19

AO vlgeslmo qUinto dia ao mês de março de dois mil e dezenove. as dezoito
horas e quinze minutos ocorreu a décima sessão do ano de dois mil e
dezenove da Camara Municipal de Carazinho. O Presidente colocou em
apreciação as atos 008/19 e 009/19. Estão em discussão as atas, não havendo
vereadores que qUlsesse'l1discutir colocou em votação. Aprovado por todos.
votação das Contas CJ Ex ~ efei+o Rellato Sussdo exercício de 2016, Projeto
e O creto O 11" i 'JL tor 'J "ia -:omissno de Justiço e Finanças. o qual
apro'v-.Jas Cc,)t 10 'J( . (v ,r .) ':io f dr'linl);'C..ldol do executivo Municipal de
Carazinho. correspondente ao exercicio de 2016. gestão do senhor Renato
Suss, está err d/se l'ssõe o projeto não havendo vereadores que queiram
discutir está em votaçõo aprovado por todos. lEITURA DO EXPEDIENTE: OfíCIO
n° 74/2019 - GPC do Poder Executivo - Responde OP n° 55/2019; Ofício n°
IS/20'l GP( 1 I r;cier txec )tlvO espo'lde OP n° 56/2019; Ofício nO76/2019
- C,f C do Poaer i=x':> I tlv \ Reliro PLC9/2018 Oficio n 78/2019 - GPC do Poaer
,-xeCLJ I '( Pr-J t , • oi Ji; ')1 2C19' O'IClOBBrO \ /2019 - Banco do Brasil
Agencia c...aroLII'Iv (~O"l'l,.,nll(j J Iberaçõo de recursos financeiros para o
Município de Carazi ho; :)fíClO Interno Sem número - Autor Alexandre
Capitânlo - Comunico ausênCia da sessão ordinária de 25/03/2019 e solicita a
convocação do suplente: Substitutivo - Autora Janete Ross de Oliveira -
Ementa: InstitUI :) Programa Banco de Alimentos do Município de Carazinho e
<..lu ri\Jtrns pro I jpr)Clas PrOlete je Lei Autor Gian Pedroso - Denomina como
R01ul0 fJr EI I) )te e ( I()groe,ouro públlr o localizado na Avenida Pá ria,
e qUlr,a rOM ,I )C 13 de m JIC e ,AlferesRodrigo; SoliCITação - Autora Janete
Ross de Ollvelr ~ollcit:) relirada Projeto ae Lei 009/2019 o qual InstitUI o
Programa Terc ICCl lei de e'" Movimento": PrOjeto de Lei - Autor AnselMO
Britzke- Emento ':>bllga Rede Bancária do MunicípIO a disponibilizar sistema
de serhas em br ile e áudio e dá outras providências; Substitutivo - Autor Gian
P~droso - E=mento ,)bngo rJdivulgação das Leisde Incentivos Fiscais. Isenções
e "nistia ( o Mun Ipi. e cio OI -roc pro ildênCiOs: Projeto de Lei Complementar-
A J'or Jooo prir-... A huqut: rql.f-' de Azevedo - Ernenro: Altera o prazo de
venciMento -..la t J:<OS j A'.;"') a d"? Locallzoção, Alvará de Saúde e cota
unica das mero ~mpre os ' Mfls LEITURA DAS INDICAÇÕES: 25977 Gilson
Hauber - Solicito (JO setor competente a construção de uma lombadas ou (
quebra molas). na Rua Amaro'ino Borges dos Santos. Bairro Passo O' Areia;
25980 Gilsor Ho Iher .)oliÍl 00 etor competente, o desentupimento de
boca e-Iobv n 'uu \Jç.apa "o, esquina com a Rua Vitória, Bairro Floresta;
2-" 82 Gion ')r rjr S -Jhrl'rJ)O Execu ivo Municipal. ° realização de
'I1elrOflas 'la Ir "Y 1," r 11 • J U( Truvt::s~apir'Jngo: L5987 MarClo Hoppen - SoliCito
que eja en I e Jm r fi .Ie AV FxeCi 'tivo, soliCiTandomanutençao asfáltica na
ILO k:ua Ernpst ) I \ J( t (JlI ~I/ rr ) r:UIlIPO Belo: '::5988Marcio Hoppen - SoliCito
que seja en I dc un OfiCIOuO Executivo, solicitando manutenção asfáltica na
rua Rua Pres (osto e Ilvo BUlrr('Ouro Preto; 25990 Gion Pedroso - SoliCita ao
f ~LJ;Y( A11_'f-0 J reu ZO,,')O de Melhonas na estrada de acesso 00

Av Flores da Cunha 799 - Caixa Postal 440 Fone. PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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Par LJeMuniClp:J1 )'->993Glar, rt;;droso - Solicita o Implantação de placas de
sinalização e rec!IJt()r8 di=>,el ,cidade na Avenida Costeio Branco; 2599c;
anele Ross ) I j e') UIli'l jf ~RGÊNClA a conslru ão de mais Jma
lombadu (que ru r1lolos) nu RLlaSão Paulo sentido que, vem da Rua Sergipe'
25999 Janete Ro JJIIClia ern Caráter de URGÊNCiA MELHORIAS na Rua
Moisés FaClnnl BOlrro Vila r~ova; 26006 Gilson Haubert - Solicita ao setor
competente que seja trocado lãmpadas das luzes auxiliares nos postes na
calçoda da Av Flores o Cunha, Bairro Centro; 26012 Alaor Tomaz - SoliCita a
re "zação de lapa burocos la Rua Sarandi pois a mesma está intransitável'
26013 Alaor TO'IV)Z Sol _ to rerJperação da Rua Antonio Andreis. próxmno
)0 w 38 pos G' • '1)0 esio IrlllO lSI+ável'26018 Daniel Weber - Solicita que seja
realizado desen ~)/I)\.. r I jr, r.J)t: "O da Rua Santa Catarina. esquina com o
u _GOiás' 260 2 ,,)0~IelWeoel ,Jlicita que seja realizado melhOrias na Rua
Jacul; 2ó019 DOfllf_1Vveber "olic-ita que seja realizado melhOrias no Rua Jacuí;
26020 Daniel W r SoliCito que seja realizado melhorias na Rua Afonso
Branda' 26021 Daniel Web I ~ollclta que seja realizado melhorias na Rua
Vicente Henrique Tharmann; 26022 Daniel Weber - Solicita que seja realizado
melhorias '10 P, \,.., ( 'á" c Pc r J 26024 Alaor fomaz EITERANDOpara que
determine 00 )81 'c 'llr el~rlte 'J recJperação do R'-JaJosé MOrlgi no Passe
n J r>::la -iO, ~ rr ' rn) In HY peSS'rlCJSr)n içõe 26028 Paulo Mattos
Soliuto seja env'1 cio of,c lO ou becullvo Municipal. para que seja feito asfalto
no Rua Vitória en re a Monte Alegre e a Ibaré: 26029 Fábio Zanelti - Solicita ao
Executivo que sejo realizada melhorias no Rua Maceió, Bairro Vila Nova; 26030
Gilson Haubert - 30liClta que seja feito reparos (tapa buracos) no asfalto ao
lado de meio-f'''' no Av Inrp< jo Cunha, n02128 . Bairro Centro; 26031 Gilson
-1)u r t te r ,)í' [)pjente qlle seja '"eolizado serviço de
p rrül0rne~ltc o., 11m ~I i 'J ~ l. on~pac açõo na RLJ Renê Goelner, Bairro
Via Alegre L6J. ~~ J )ir 'V\ 1 te; :.->ollcitoao setor competente qJe seja
realizado serviço de patlOlornen o, cascolhamento e compactação na Rua
lÚCIOde Brito. 260~~C,Pulo Mot m - Sollci o 00 setor competente que seja
COLOCADA PLA _K üE PARE"n Ruo Ibaré com Rio egro Bairro Floresta;
LEITURADOS REQUERIMENTOS. 25998 Erlei Vieira - solicito na forma regimental,
qJe 000_ ap J 1 t:;'n I nl'::'1 lflO seja encaminhodO ofício a Direção do
r tJIPI t ,'lI v I H)uuer S01 (ltU .J setor compeTente que
sej J r')l "]0,,- J r' ~ J'jlO L A lor' enrro Glona' 26001 Gilson Haubert
SOIIC,o 00 set, )rllpt::>lel1l" 1,P seja asfaltado o Ruo Natalino Fobro, Bairro
~anla Terezirra, L bOaS Jonete Ross Seja enviado oficio de aplausos á Emei
Po re Gildo pek.l 'ealização do Caminhada Pela Paz; 26007 João Pedro -
OfiCIO de paroDenlLGção 00 Professor Neri Aldoir Netzk pelo brilhante projeto
"Garagerr do obpr 2Ó008 \..;7lanPedroso - Ofício a coordenadora do PIM
JlIICFlC;~or ')r l j' ~llvr... J1'pr rner)tando-Ines bpela Inauguração do novo
ps.. )Q Dr 'J' ,r' (l [ r) ~ eor050 r f,('lo ao Presiden"e do CDl. Sr.
z{'[ 1 J1'J - r , fY r r 1 t 1I'')r rio 05 Dela fJos e OU nova Diretona do
c..<Jrlar() -:Je .)lrlgE:.' IPC; 0ji<.1 s )6\)10 Anselmo Bntzke Oficio desta Casa, o CDL
Calozl !lo na P ..'ssuJ cjp seu PreSidente enhor Zoni da bCosta Santos,
curr fjllmenta'loo lhe pe o pc..sse novo diretoria; 26011 Anselmo Britzke - Seja

Flme da C'unrl-3 799 - Ca Xc! Po tal 44(, Fone PABX (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/R
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regi tro(jCJ eri '\ ~ ltl( lU ( I) i Jmil'ores voto) de protuf1do pesor, pela
perda Irreparo "e ri) pr t ar joor: Mar''Jis' 260 \4 Alaor Tomaz " Aplausos para a
Dir vão Ivf ",I( " ( jv ~)r GOleta par benizando pelos 37 anos de
unda\.-ão de_ k: 11 periante '"YJeI0de comunicação; 26015 Daniel Weber e
Tenenre Cost eJe envl Lir.,J O' cio de aplauso ao MajOr Juliano Moura
oarabenlzo o pu u~rurlir o corr'..Jl"do do 38° Batalhão de Policia Militar de
Carozlnho, 260 I6 Janlel weber Seja env ado OfiCIOcom os mais sinceros
votos de profi'n"]o leSOr 00 f,JrY1ilioresde Olga Podrigues De Souza' 26017
Donlel Web r Sep érl <,Iodo ",frelú com os mal~ sinceros votos de profundo
pesar aos farr ,liorp_ c!e Ollvla Alves Jacobsen; 26023 Alaor Tomaz - Aplausos
05 .)r< Mu~' I t Z' rl~:Jf'r Incon AI haus sócios proprietários da
RodcartLibre aro tJelos 10 (mos em nosso cidade; 26025 Tenente Costa -
o ollcito que sela e lodo Ofi("() de aplauso a nova direção do CDL, Sr. Zani
do -.)sto Sar o ~'residente e dern :::lisIrtegrontes do nova diretoria; 2602
()C 0 anertl '> r v od Uli' le de apla )SOS a GUSíAVO VISOTO, pelo 2°
LlJg )r 'lU I c e' Jr 1 ' v'L..:r' E:;'l) or,to CO'Orll"r 260'1.7' ablo Zonetti - Seja
enviado oríoo o l I Tf,;.J ~A.R (o/minho, para que seJo trocada as lãmpadas
q if modas I J ;;J, (-"no jp 'p r 1 Bairro Gloria, 26032 Paulo Mattos - Seja
Ieglstr ldo er'l AI '"" :)flClado oos f mlliores oros de profundo pesar, pela
perda Irreporovp 00 Me yelen Damlani; 26034 João Pedro Requer seja
en I do of' Ir rj(: )~JU '<;0 () pflhor(l Marlere dos Santos Cólvero pelos 15
n s "Jerrab:J1' I )Ior o e je loção 00 escotisnJo; 26036 Anselmo Britzke-
Se(J encami lrla j )f'l.-IU 10 PreT81o MJnlclpol de Coqueiros do Sul. Sr. Valor
C h{)plJi pela L (JT IVUS' lf1 j() 'l')Jnicíplo; 26038 João Pedro - Requer seja
enviado oflc (011' votos de profundo pesar pela perda irreparável da Sra,
nl o odnguE's '.:. '> Jo....l 26039 Paulo Mattos - Solicito 00 setor competente
que seja reallzor o COLETA Df LIXO na Rua VALDOMIRO MARQUES LEMOS
Balr'o Plana te óC 11( A ler Tf)nl(J7 Pesar aos familiares de JOÃO MORAIS '
J C I"~HARUT- ~pl') Irrerar 'we! perda deste ente querido ocornda no dia 24
JE 'V\OI' o C5 Q');Ti' L 604 \ 1\1L1( r Tomoz e João Pedro Requer seja enviado
pedldú de pr vi j .•.. 105 P ru OPOIO igualltáno às entidades esportivas do
MUI"I("piO dp (~ ]r \ l' ( . 76 J4L \,; iS0n Hauber - SoliCito ao setor competente
que seja reG I;,:ao" .' /1 U de "::iRS .ntuplmento de boca-de-Iobo na R.Selbach
.:om Pôr! ~I yr,~ B Fey Tnbuna Livre. Adriano Mauss e Academia
Carozlnrense ("~ etrCJ~ GRANDE EXPEDIENTE: Os Vereadores Alaor, Morcio,
Iv')n CJr Clar Ir I J { w ~(Julc fizerarT1uso da tribuna. Ordem do Dia:
R -=1uermpn'"') r t m OIS, uss")( os requenmentos, o vereador Alaor usou a
trihl)a n-Jo ,. j 8rF] jorp 'ue queiram discutir está em votação
apr')vado por lO ( vereu 'j(/r l/amor pediU vistas dos seguintes projetos de
Lei' r r 1(, t rj) 'ler Cl )r IvrfYlor d Anrlrocie, êl 'Jliol
cJIS)() 1)' '" ' 'r ')(jr 1 lr 'rl1 l~ dE; t-~1111Iaçãc ')0)

, (]h~ I Ir rt:de puoli ) e pnvodo paro visitas a
J I. t("IIO "'j ere yjf')' Ivcmur .:.JeAndrndt'

)t..J11<"l'11 Ilr - I lr;~lr I OF: pessous en)
.J I 'f.?e .; l' lu "'fi J do Verr:odc'

r- :' I(), "eSll K Jcl educoçuo
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~ l' r

oe JLtC) r

vI j.-

j- r

I t- ,- (

por I J 1 _

MIl!

IJD

tOI
lI; OIU ,.)t

pro e<;- (., "l
cc ri OI Y

reo Izor 'lU J, 1 Y

. PI J' • I )10 la Educor::'ú
1.-'. Jd,:;s íjt. '=rsino MU'licipoir, r1e

'- . ' riu 'r E f-::' I ,\ 1\Avnlcipo' O cuol JO
Ir,) ~ <+ '},'2000. 'v'ereodor João Pedro

dr OI J (rio o' ~reodor oão P dro,
j •...•rl • .-,'"(I ) Idos, ~ P,oJeto dE; Lei 083/18

J' ') ~( rJ ") quo I Inc,ul (' p'vt"r,TO Setembro Amare o
" - rje \-I)lor'Loção J 1 lido" '10 caler,dórlG

( V 'e-lOOI Fabl- Zanettl sollotou VIS 'as
~. C C I <..1t.lut) la r30 vereador J=abio
':'i ~r;0 (~t. fTI Jic..u,nentoJ mediante

. :)[ n ,C'ulC.,-s p r til uleres OU convenios e
t" (1) lerí_,ad r r: blC' l'lE;tti, O qual Dispõe
,)1-' ) - COiY) deflcienc u r,os textos legais p

t ') r)E; (~ar(JZinho. Projetos: Projeto d8 Le
I~'r- 1 cUI11 ..lIIIQ () ~herturn 'lP

, ) '":':> er I j -,SeD0 não ~u .e"'dr

i ... _1\ ur })fUV Jd'J por t l(]OS'

1) lX-I.- )"1 .••0 V\ur f-ol. O qual autorizo
1(,.. ~n 131,10 d~ '2 9 esta em discussã0

\..1 11 d,tc 'ti' estrJ rn VOTOÇOO oprovodo
li 'll)'-' er 10 '):J 1/19 rjç; )1 daria do Ezecutlvn

..• -,"" J,'l j, In ISO j'3n 4:J
f r c'r-'r j _ eSTu en. 'lISCUSSOG, C

'C . -1 r'l'ic'l 1 n'l, .;preodore<; ue
1>.-.) ~u(J [.Jt)1 10 lO:> con. a emenoa e

'tA o de ExecLJtvo MuniCipal. o qual controla
jr (YC c :ar o dp Auxiliar de Serviços

p 0Jeto os V<;;leodores Aloor, Fábio, Cost ,
pn 10 mais v ,..::rpo"lorpc 'lue ~ueir nl disCvhr

I j lJs odo mais 'lovendo a tratar sob
, 'PSlrj r Te eclorou ç;ncerrado a presente sessão

r I Y t' ; < •• E od --lI :, para próxlfYlC sessão ordinária a se
"1 • A> r I~)() (lc:rrnlnO O sessoo ordinária.

JI ' j,

v rerr;=rrdàt Mnê e R'os~
Secretona
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PROCESSO N°: O~~\a..u\ 3:9
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio Ausente
Anselmo Britzke X
Daniel Weber Presidente

Erlei Vieira X

Fábio Zanetti X

--'!1 Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X

Marcio Hoppen X
Paulo Matos X
TOTAL 12 O



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO . RS

DECRETO LEGISLATIVON° 005/2019, DE 26 DEMARÇO DE2019

VEREADOR DANIEL WEBER,PRESIDENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADODO RIOGRANDE DO SUL,no uso de suas atribuições legais,

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

CONSIDERANDO que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sulemitiu, em 23 de maio de 2018, por unanimidade, Parecer de n. 19.668,
favorável à aprovação das Contas de Governo do Administrador do Executivo
Municipal de Carazinho, correspondentes ao exercício de 2016, gestão do senhor
RENATOSÜSS,recomendando ao atual Administrador a adoção de providências de
modo a prevenir novas ocorrências;

CONSIDERANDO que as falhas encontradas são de natureza puramente formal,
consistentes no cumprimento parcial da Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação); não prejudiciais, portanto, ao erário, e

CONSIDERANDO que não existem processos de Tomadas de Contas Especiais,
Inspeções Extraordinárias ou Especiais em andamento, de responsabilidade do
Gestor no exercício sob exame, com efeito suspensivo.

DECRETA:

Art. 1°. A aprovação das Contas de Governo do Administrador do Executivo
Municipal de Carazinho, correspondentes ao exercício de 2016, gestão do senhor
RENATOSÜSS.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões Antõnio Libório Berwig, em 26 de março de 2019.

Registre-se e Publique-se: ~

Daniel~
Presidente

~
Il~v\ i1~O (QA _ Q _

Ve )rb~~tJ;¥o~ Oliveira
la Secretária
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

00 W 197/2019

A Sua Excelência o Senhor
Sandro Correia de Borba
Diretor-Geral
Tribunal de Contas do Estado
Rua Sete de Setembro, nº 388, Centro Histórico
90010-190 Porto Alegre/RS

Carazinho, 4 de abril de 2019.

Assunto: Resposta ao Ofício DG nº 9923/2018 Proc. Nº 001420-02.00/16-0.

Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral,

A Câmara de Vereadores de Carazinho, por meio do seu Presidente, Senhor
Daniel Weber, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, informar que, em sessão plenária de 25/03/2019, foram aprovadas, por
unanimidade, as Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de Carazinho,
correspondentes ao exercício de 2016, gestão do Senhor Renato Süss (Prefeito), conforme
Decreto Legislativo nº 5/2019 e Ata da referida Reunião Ordinária, ambos anexos, mantendo-
se, na íntegra, o parecer prévio nº 19.668, de 23 de maio de 2018, oriundo da Segunda Câmara
do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão:

Enviado em:

Tipo da entrega:

Tipo de protocolo:

Interessado:

Nr. do Protocolo:

PM DE CARAZINHO

11/04/201909:58

INTERNET

Manifestações processuais

Renato Süss (006.564.610-04)

214944

Informações sobre a solicitação de protocolo:

Tipo do Processo

Histórico de Eventos:

Número do processo Cód. Barras Local
e.Protocolo

Descrição
tocolo enviado por DANIEL WEBER.

Documento (peça nO1880914) assinado por DANIEL WEBER (DANIEL WEBER)

Documento de Documentação remetida pela origem (1880917) anexado por DANIEL WEBER

Documento de Documentação remetida pela origem (1880916) anexado por DANIEL WEBER

Documento de Documentação remetida pela origem (1880914) anexado por DANIEL WEBER

Protocolo criado por DANIEL WEBER.

Data
11/04/2019 09:58

11/04/2019 09:58

11/04/201909:26

11/04/201909:26

11/04/201909:25

11/04/201909:24

Prezado Senhor,
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (Documentação
remetida pela origem, Documentação remetida pela origem, Documentação remetida pela origem) que passam a integrar
esta solicitação de protocolo.
Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no
sítio institucional do TCERS na Internet.
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