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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PL nº 01/2023  

 

 

 

Farroupilha, 16/02/2023 

 

 

VICE-PRES. DAVI DE ALMEIDA: 18h01. Boa noite a todos. Vamos dar início à 

audiência pública tendo em pauta o projeto de lei do executivo nº 01/2023 que institui o 

programa de recuperação fiscal do município de Farroupilha, e dá outras providências. 

A Câmara de Vereadores agradece a presença de todos e saúda as autoridades presentes. 

Informamos que estamos transmitindo esta audiência pelo canal da Câmara no 

YouTube. Convidamos para compor a mesa o senhor Rafael Portolan Colloda - 

secretário municipal de gestão e governo. Faremos a leitura do edital de convocação em 

conformidade com a resolução nº 10/2021 que dispõe sobre o regimento interno: edital 

nº 02/2023 - audiência pública; Maurício Bellaver, vereador presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições e em conformidade com a lei 

vigente, convoca a comunidade farroupilhense em geral para participarem de audiência 

pública que será realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira, às 18h, no 

plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha sito à Rua Júlio de Castilhos, 420; 

tendo em pauta o projeto de lei de executivo nº 01/2023 que institui o programa de 

recuperação fiscal do município de Farroupilha, e dá outras providências. Farroupilha, 

1º de fevereiro de 2023. Maurício Bellaver - presidente dessa Casa. A metodologia 

desta audiência: os nossos convidados que farão a apresentação do tema nesta audiência 

terão um tempo de 30 minutos prorrogável por até mais 30 minutos mediante a 

aprovação desta presidência; inscrição para manifestação plenária de até 5 oradores pelo 

prazo de cinco minutos cada, sem apartes, podendo esse prazo ser condensado; inscrição 

para manifestação de vereadores pelo prazo de três minutos, sem apartes, inscrições 

essas que deverão serem feitas com os nossos colaboradores na entrada do plenário até o 

término da apresentação dos nossos convidados; concessão de prazo de 10 minutos por 

parte dos convidados para réplicas e explicações finais. De imediato, eu passo a palavra 

ao nosso convidado secretário municipal de gestão e governo senhor Rafael Portolan 

Colloda pelo prazo de 30 minutos. 

SECRET. MUN. DE GESTÃO E GOVERNO SR. RAFAEL P. COLLODA: Uma 

saudação, presidente vereador pastor Davi, uma saudação também ao vereador Marcelo 

Broilo que está nos acompanhando, aos servidores aqui da Casa, aos demais 

convidados. De maneira muito sucinta, gostaria de dizer na condição de secretário de 

finanças interino porque o secretário Plínio está de férias e ele gostaria muito de estar 

aqui e a questão do REFIS para a administração é algo bastante importante desde o 

primeiro ano da gestão, nós trabalhamos com leis de parcelamento e diferente de outras 

leis que haviam anteriormente, nós possibilitamos escalas de desconto né não só no 

pagamento à vista né a questão da multa do juros, mas fazendo uma escala em até cinco 

anos, e a gente tem observado né que a arrecadação ela aumenta quando se tem esse 

programa de parcelamento. Ao mesmo tempo que é um benefício para o contribuinte 

que às vezes passa por dificuldades e nunca é demais lembrar que a gente saiu de um 

período pandêmico em que as pessoas, as empresas, enfim, passaram por dificuldades e 

as sequelas daquele momento elas reverberam até hoje; então nós temos que ter essa 

sensibilidade e estamos lançando então mais um programa de recuperação fiscal para o 

ano de 2023. Se pegar em 2020 sem REFIS recuperou da dívida ativa R$ 4.259.497 e 

depois 21 e 22 com a lei do REFIS se conseguiu os seis milhões e meio e 7, quase 8 
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milhões em 2022. Então nós acreditamos que apesar de conceder um desconto ali, não 

isenta a questão da correção monetária, mas na multa e nos juros, para o município 

acaba sendo saudável porque nós conseguimos ter uma arrecadação melhor; vai ao 

encontro também do que o governo prega de facilitar as questões para os contribuintes. 

Então de maneira muito sucinta né seria isso que eu teria a dizer e me coloco à 

disposição para qualquer questionamento que seja realizado. 

VICE-PRES. DAVI DE ALMEIDA: Muito obrigado, secretário, pela explicação do 

projeto de lei nº 1 de 19 de janeiro de 2023. Pelo que me consta aqui na pauta, nós não 

temos inscrições até o presente momento e também abro a palavra ao vereador se, 

porventura, quiser fazer uso da palavra; quero já saudar o vereador Marcelo Broilo que 

está conosco e então também está com a palavra. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhor presidente pastor Davi, colega Colloda 

sempre uma satisfação tê-lo aqui, interino de Finanças né, nossas assessoras, Fran, 

Duilus. Como eu já falei no ano anterior, quero só enfatizar da sensibilidade desse 

governo em prestar mais esse auxílio ao munícipe, sabendo que tudo isso né, Colloda, 

não é nenhuma renúncia fiscal pelo contrário nem impacto financeiro existe, porque tu 

aumenta a receita como desconto; e digo mais desconto no parcelamento que nem todos 

os fazem, pastor Davi, então tem o 100% à vista né, a redução de multas e juros, mas 

conforme o prazo claro diminui à medida que avanço o prazo, mas isso é muito 

benéfico. Então a gente sabe que passamos por pandemia, esperamos que a economia 

volte a ser pujante, enfim, é o desejo de todos e também os munícipes faceiros/contentes 

com mais um REFIS para esse ano até 29 de setembro. Então só dar os parabéns a 

administração municipal, ao nosso prefeito, o vice e poder executivo. Parabéns, 

Colloda, pelo teu brilhante trabalho muito obrigado, pastor Davi, pela oportunidade. Um 

abraço. 

VICE-PRES. DAVI DE ALMEIDA: Muito obrigado, vereador Marcelo Broilo. Eu 

quero também cumprimentar né os servidores dessa Casa, agradecer sempre a parceria 

nos trabalhos, a nossa assessoria jurídica. E diante dessa manifestação do nosso 

vereador eu quero abrir para considerações finais aqui ao nosso convidado secretário 

Rafael Colloda para que faça então suas últimas considerações.  

SECRET. MUN. DE GESTÃO E GOVERNO SR. RAFAEL P. COLLODA: Então 

para encerrar, apenas agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez explicando 

um projeto de lei de iniciativa do poder executivo municipal e agradecer a oportunidade 

então, e também comunicar então aproveitando o espaço algumas outras situações. Nós 

estivemos em Brasília, eu e o vice-prefeito Jonas Tomazini, juntamente com o Edson 

Chiomento – que é presidente da AMAFA – juntamente com o Romeu Valandro – que é 

presidente da APAE – na busca de recursos para essas entidades; também esteve lá o 

Hospital Beneficente São Carlos. Então além de buscar recursos através de cobrança, 

nós estamos buscando também recursos em Brasília. Hoje nós tivemos um leilão né de 

bens que o município não utilizava mais, a expectativa, a ata ali gerou os lances né, 

agora a gente aguarda os pagamentos, mas passou de R$ 940.000 a venda que foi 

realizada; que além da venda em si vai desocupar um espaço precioso dos imóveis do 

município e que estavam sendo ocupado com equipamentos que não tinham mais 

utilidade né, veículos também. Então são vários esforços que estão sendo realizados e 

que a gente depois quer entregar em obras e serviços para a população. Muito obrigado, 

presidente, pela tua acolhida, pela acolhida da Casa e o Executivo está sempre à 

disposição para o que for necessário. 

VICE-PRES. DAVI DE ALMEIDA: Muito obrigado, secretário Rafael Colloda, seja 

sempre bem-vindo a essa Casa e um bom retorno aqui a nossa Farroupilha. Eu quero 

lembrar também os nossos espectadores também pelo YouTube que nós vamos deixar 
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então o whatsapp desta Casa bem como o e-mail à disposição até o dia 19, às 18h, para 

os que não conseguiram se fazer presentes possam então fazer as suas considerações 

online e através do nosso e-mail. Queremos agradecer a presença do nosso convidado 

né, os demais vereadores, agradecer a imprensa e a todos que participaram desta 

audiência. E damos por encerrados os trabalhos. Uma boa noite a todos.  

 

 

 

 

 
VER. DAVI DE ALMEIDA 

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES 


