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A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeito Municipal de Carazinho 
Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro 
99500-000 Carazinho/RS

Preí Uwc.çí\ dc Carazinho 
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Assunto: Solicitação de informações referente ao PL n? 18/2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo à solicitação de autoria do Secretário da Comissão de Interesses 
Difusos e Coletivos, Senhor Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, referente ao 
Projeto de Lei n? 18/2019, que Autoriza Procuradores do Município a desistirem de ações de 
execução. Solicito que nos envie das seguintes informações:

À Secretaria Municipal da Fazenda os questionamentos de 9 a 11 do Pedido de 
Informação anterior, tendo em vista a ausência de resposta e a manifestação 
da procuradoria geral do Municipal.

9) Valor total arrecadado pelo Município de Carazinho, anualmente, nos 
últimos 5 anos, em decorrência das execuções fiscais ajuizadas pela 
Procuradoria-Geral do Município de Carazinho;

10) Valor total dos débitos inscritos em dívida ativa existente do qual é credor 
o Município de Carazinho e que seja passível de promoção de execução fiscal;

11) Número total de devedores do Município de Carazinho com débito inscrito 
em dívida ativa e que sejam passíveis de serem executados por meio de 
execução fiscal.

À Secretaria da Administração e a Procuradoria Geral do Município o 
questionamento do item 3 do pedido de informação anterior, tendo em vista 
que conforme orientação técnico jurídica desta Casa Legislativa tais 
informações não se encontram acobertadas sob necessário sigilo, bem como 
são relevantes ao Exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo.

3) Número total de estagiários e servidores efetivos, e respectivos nomes 
completos e cargos, que prestam auxílio aos procuradores e se encontram 
lotados junto à Proc ia-Geral do Município de Carazinho.

Atenciosamente,

DANIEL WEBER 
Presidente
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