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Of. n° 174/19- GPC Carazinho,16 de julho de 2019.
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Responde OP 176/2019

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, oriundo dessa Casa, o qual 
solicita orçamentos, encaminhamos cópia do expediente recebido do Presidente da 

Fundescar.
Solicito que desconsidere o Of. n°165/19 - GPC e seus anexos, pois 

são assuntos alheios a solicitação referente OP N°176/2019 onde solicita informações 

sobre PL N° 31/2019.

Atenciosamente,
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FUNDESCAR
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Carazinho, 16 de Julho de 2019.

Senhor Prefeito:

Objetivando instruir o PROJETO DE LEI N. 31/2019 e5 em atenção ao Ofício OAE 
55/19 da Camara Municipal de Carazinho, informo que se deixa de encaminhar o ali 
solicitado, pois que os respectivos Orçamentos já foram encaminhados anteriormente. 
sendo que a Fundação não logrou êxito na obtenção das descrições solicitadas, uma vez 
que as empresas alegam que tais descrições teriam custo e somente poderia ser feitas 
após a efetiva Contratação do Serviço.

Ocorre que o pedido da Fundação é de Suplementação para oportunamente buscar a 
realização do Serviço de Instalação do equipamento solicitado pelo Corpo de 
Bombeiros, podendo até ser tal demanda buscada (adquirida) junto a outra(s) empresa(s) 
que não as que forneceram Orçamentos. Tais orçamentos foram solicitados para se ter 
uma “base” do valor a ser aplicado, mas o mesmo somente poderá ser aplicado- 
contratado após se ter o saldo na Rubrica que é objeto do pedido de Suplementação.

Assim, solicitamos o encaminhamento desta Justificativa ao Poder Legislativo, para que 
lá tenha prosseguimento a apreciação do Projeto de Lei 31/19.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Auguáo Kamphorst, 
Presidente da Fundescar.

Exmo. Sr.
MILTON SCHMITZ 
DD. Prefeito Municipal 
Nesta Cidade.
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