
REQUERIMENTO n°.
Deliberação do Plenàr

EXMO. SR. PRESIDEI

REQUEIRO, nos termos regimentais, depois de ouvida e aprovado peio Egrégio 

Pienârio. seja oficiado ao Senhor JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística 

de Salto, para que o Senhor MARIO GILMAR MAZETTO SECRETÁRIO DE GOVERNO 

compareça a est3 Casa de Leis para discutirmos os seguintes assuntos:

OBJETIVO:

Criação de um comitê de gestão e acompanhamento da crise no município de Salto, 

com participação do Executivo. Legislativo Sindicatos e Associações de Comerciantes e 

industriais e entidades religiosas

ACÒES A SEREM IMPLEMENTADAS:

Para trabalhadores e cidadãos em situação de vulnerabilidade

1) Colocar o sistema de assistência social à disposição de munícipes que perderam a 

renda e têm dificuldade de acessar os benefícios do governo federal:

2) Cadastrar famílias em vulnerabilidade social e coloca-los nos programas de 

distribuição de cestas básicas;

3) Disponibilizar acolhimento Psicológica para os profissionais da Saude e familiares,

4) Disponibilizar acolhimento Psicológica aos trabalhadores desempregados e para 

aqueles que perderam a renda e passaram a estar em vulnerabilidade social,

5) Distribuir cestas básicas para famílias em situação de risco,
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6, Em conjunto com SAAE e operadoras de energia, suspender pagamento de conta 

de agua e energia para as famiiias vulneráveis que tenham renda per capita de até 1 salário 

mínimo por pessoa.

7) -Distribuir máscaras para familias de baixa renda

8) Isentar o IPTU para famílias de baixa renda que tenham renda per capita de até 1 

salano mínimo por pessoa::

9) Suspender o pagamento das parcelas de IPTU enquanto pendurar a pandemia

10) Instituir programa de acolhimento de moradores em situação de rua, abrigando 

aqueies acometidos peia Covtd19:

11) Contratação emergencial de trabaihadores/as para frentes de trabalho no 

município por um período de 4 meses, durante e após a pandemia.

12) Conscientizar através de campanhas educativas a população em geral da 

importância do uso de máscara e do distanciamento social,

Para mulheres vitimas de violência doméstica e mães solo

1) Criação de um sistema de comunicação entre Secretana de Ação Social 

Delegacia de Defesa da Mulher, UBSs e Conselho da Mulher

2) Cadastrar mães solo e mulheres vitimas de violência doméstica que pediram ou jã 

tiveram a medida protetiva concedida.

3) Inserir as cadastradas nos programas de distribuição de cestas básicas e renda 

emergencial durante o tempo da pandemia

4) Cnar canais de informação, distnbuição de banners e panfletos, usando 

estabelecimentos comerciais sobre boletim de ocorrência online de violência doméstica, 

telefones 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Policia Militar n- Urgência)

5) Criação do "Botão do Pânico“ em parcena com o IFSP (Unidade Salto) - que jã 

iniciou esta ação onde as mulheres ameaçadas possam recorrer à Policia
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Para pequenos comerciantes, microempreendedores, pequenos empresários, 

prestadores de serviço, autônomos:

1) - Instituir fundo social municipal com no mínimo 20% dc repasse dc governo 

federal para socorrer pequenas empresas, pequenos comerciantes, microempreendedores. 

prestadores de serviço e autónomos, afim de garantir a solvência após a pandemia:

2) - Abertura de iinha de credito para MEI, ambulantes e pequenos empresários em 

parceria com o Banco do Povo, sem cobrança de juros e pagamento a partir de 2021 em até 

24 prestações:

3) - Colocar e incrementar a Consultoria do Banco do Povo e SEBRAE à disposição 

de comerciantes, micro e pequenas empresas, agricultores familiares e trabalhadores 

informais:

4) - Disponibilizar empréstimos com juros subsidiados e carência instituir um fundo 

social em parceria com o governo federal e estadual para socorrer empresas vulneráveis; 

suspender tributas taxas e emolumentos enquanto perdurar a crise

5} - Isentar IPTU de comerciantes microempreendedores, pequenos empresários 

(as) prestadores de serviço, autônomos que tenham faturamento anual até o limite imposto 

para cada segmento; com garantia da manutenção dos empregos aos colaboradores de no 

mínimo seis meses:

6) - Comprar máscaras (seguindo padrões determinados por autoridades samtanas) 

confeccionadas preferencialmente por costureiras do município para serem distribuídas 

gratuitamente à população;

7) - «sentar de pagamento de ISS os prestadores de serviço que tenham faturamento 

anual até o limite imposto para cada segmento, com garantia da manutenção dos empregos 

aos colaboradores de no mínimo seis meses,

8} - Todas as ações implementadas, sejam eras de cunho financeiro ou não, deverão 

ser precedidas de garantias com a manutenção de empregos na ddade.
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Estas são algumas ações que estames propondo, podendo ser consideradas como o 

ponta pê iniciai, para um grande debate municipal envolvendo os Poderes Executivo, 

Legislativo Judiciário, e, as entidades de classe patronal, dos trabalhadores, entidades sociais 

e religiosas, visando a retornada da economia pôs pandemia, servindo também como alento a 

população saltense. amenizando.os efeitos sociais e econômicos para os atingidos

Com a certeza que os NOBRES VEREADORES desta Casa Legislativa, nào 

envidarão esforços conjuntos, para o êxito dessa grandiosa tarefa do momento que e o 

combate a pandemia e a manutenção de renda e emprego ao cidadão saltense.

As ações propostas se Í2zem necessárias para enfrentamento das consequências da 

pandemia do novo Corona vírus, no âmbito das populações mais vulneráveis e 

desempregados, bem como prejuízos suportados pelos comerciantes, mtcroempreendedofes, 

pequenos empresários (as), prestadores de serviço, autônomos além de preparar as medidas 

necessárias para sair do isolamento gradualmente

Existe uma falsa contradição entre saude e economia colocada no debate nacional. 

Essa discussão tem levado a uma confusão na organização e regramento de políticas de 

distanciamento social, aumentando significalrvamente o número de nfectedos em detrimento 

da proteção da saude e a vida dos cidadãos A faltai de comando central forte na condução de 

políticas de saúde pública levou as decisões de isolamento para o âmbito estadual e 

municipal, contribuindo para a falta de regramento comum para os entes federativos

Por questões ideológicas, os cadastros dos atingidos foram centralizados nos órgãos 

federais, gerando atrasos e filas intermináveis em busca dos benefícios. Seria mats sensato e 

produtivo gs cadastros serem processados por quem tem a expertise e está próximo aos 

usuários Exemplo as secretarias e díreionas de Ação Social e Cidadania de cada município. 

0 medo de perder o status político por parte do governo federal, tem causado severo 

sofrimento a população carente

JUSTIFICATIVA.

Situação em salto
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Nossa cidade tem sofrido com a crise sanitária, trabalhadores perdem seus 

empregos, prestadores de serviço e autônomos perdem seus sustentes, necessitando de 

amparo social, comércios fecham as portas e microempresas demitem colaboradores Em 

contrapartida, o sistema de saúde e proteção social ficam sobrecarregados, necessitando de 

medidas urgentes do poder público

A falta de políticas concretas de distanciamento social. (Em Salto 40% a 60%} aliada 

á falta de consciência de parte da população, poderão levar o sistema de saude ao caos 

A falta de vacina as poucas vagas de UTIs e respiradores são particularidades que 

devem ser levadas em conta nas políticas implantadas pelo município.

Cenário Econômico/Financeiro

No inicio do mês de maio o CONGRESSO NACIONAL aprovou o programa 

federativo de enfrentamenío à carona virus (PLP 39/2020), restando agora 3 SANÇÃO 

PRESIDENCIAL, que prestará auxilio financeiro de RS 125 bilhões aos estadas e municípios 

para combate da pandemia de COvld-19. 0 valor inclui repasses diretos e suspensão de 

dividas

O programa vai direcionar RS 60 biihões em quatro parcelas mensais, sendo RS 10 

bilhões exclusivos para ações de saúde e assfetãncia social (RS 7 bilhões para estados e RS 3 

bilhões para municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (RS 30 bilhões para estados e RS 20 

bilhões para municípios}

Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de 

RS 49 bilhões através de suspensão e renegociações de dividas com a união e com bancos 

públicos e outros RS 10 bilhões gela renegociação de empréstimo com organismos 

internacionais, que têm avai da união Os municípios serão beneficiados ainda com a 

suspensão do pagamento -de divida previdenciárias que venceriam até o final do ano. Essa 

medida foi acrescentada ao texto durante a votação por meio de emenda, e deverá 

representar alivio de RS 5.6 bilhões nas wntas das prefeituras
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0 rateio entre os municípios será calculado dividindo os recursos por estados 

(excluindo o DF), usando os mesmüs critérios para, então, dividir o valor estadual entre os 

municípios de acordos com a população de cada um.

Um dispositivo importante acrescentado ao projeto durante a votação determina que 

estados e municípios deverão privilegiar micro e pequenas empresas nas compras de 

produtos e serviços com recursos iiberados pelo projeto

No que díz respeito aos RS 7 bilhões destinados aos estados para a saúde e 

assistência social, serão divididos de acordo com a população de cada um (criténo com peso 

de 50%) e com taxa de incidência da COViD-19 peso 40%), apurado no dia 5 de cada mês. 

Os RS 3 bilhões enviados para os municípios para esse mesmo fim serão distribuídos de 

acordo com o tamanho da população.

A utilização da taxa de incidência de contaminação de covid19. proposta peto 

Presidente do Senado, usa como critério o numero de infectados e tem objetivo de estimular a 

apíicaçào do maior número de testes ã população, estratégia essencial para o combate da 

pandemia, serve também para avaliar a capacidade do sistema de saúde locai de acolher 

pacientes com covid19. Por outra lado, distribuição de acordo com a população visa privilegiar 

os entes que poderão ter maior numero absotuto de infectados e doentes. A proposta não 

adota os mesmos critérios para divisão entre os municípios porque é mais difícil medir a 

incidência em nlvei municipal e para não estimular ações que possam contribuir para espaihar 

mais rapidamente o novo Corona vírus, com liberação da quarentena

Recursos Financeiros para implementar as ações propostas neste documento.

Analisando os recursos que serão liberados para Salto;

1, Recurso Livre

1 1 - Estimativa de arrecadação com o relatório do PLP n° 039/2020 - Auxílio 

Financeiro aos Entes Federados

11.1 - Distribuição dos 20 ta entre os Municípios - R$ 11.578.576,26

2 Recurso para Ações de Saúde e Assistência Social
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2.1 - Estimativa de arrecadação com o relatorio do PLP nq 039/2020 - Auxíiio 

Financeiro aos Entes Federados

2 1 1 - Distribuição dos 3 bi entre os Municípios - RS 1 693.998.91

Fonte: CNM

3. Recursos p/Contribuiçào Patrona! PARCELAMENTO

3.1 - Suspensão do pagamento de dívidas previdenciànas dos Municípios com a 

União no período entre 1° de março e 31 de dezembro deste ano:

3.1.1 - Parcelamento e renegociação de contribuições providenciarias - Registro 

35.45209.000009-0- Saldo em 31/12/2019 RS 6.698.290,01

3.1.2 - Parcelamento e renegociação de contribuições previdenciànas - Registro 

35.45209.000010*3 - Saldo em 31/12/2019-RS 18.147 456,86

3.1 3 - Parcelamento e renegociação de contribuições previdenciàrias - Registro

35 45209 000011 -1 - Saldo em 31/12/2019 - RS 9.677655.22

NOTA: Valores pagos em março e multiplicar por 10 meses; RS 3,211.287.10 

Fonte: SADIPEM E TÇE/SP

4. Recursos diversos

4.1 - Suspende, por meie de aditamento contratual, os pagamentos devidos no 

exercício financeiro de 2020, de operações de crédito interno e externo celebradas 

com o sistema financeiro e instituições miiltilatereis de crédito

4.1.2 - Empréstimos internos - Caixa Econômica Federal - Registro 35.45209.000001-

4 - Saldo em 31/1272019 - RS 6 418.233,39

4 1.3 - Empréstimos internos - Caixa Econômica Federal - Registro 35.45209.000002-

2 -Saldo em 31/12/2019-RS 7.158 655,54

4.1 4 - Parceiamento e renegociação do FGTS- Caixa Econômica Federal - Registro 

35.45209.000008-1- - Saldo em 31/12/2019 RS 84.830.16

4.1.5 - SAAE Empréstimos internos - Companhia Hratíninga de Força e Luz- Registro 

35.45209.000008-1 - Saído em 31/12/2019 RS 802863,01

NOTA: Valores pagos em março e multiplicar por 10 meses: RS 1.662.108,70 

Fonte: SADIPEM E TCE/SP
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Total de Recursos para o periodo - RS 18.145.970,97 (somatória item 1 ac 4)

Cabe salientar ainda que a saude financeira do Municipto de Salto tem lastro 

financeiro positivo, com importante superávit no ano de 2019 e agora somando-se estes 

recursos extras (acima elencadosi pode e deve aprovar um grande PLANO DE AÇÕES 

voltados ao bem-estar da nossa população, em um momento de grande impacto social em 

consequência da pandemia Para os mais fracos, é oportuno que percebamos a ineficiência de 

um modelo que propõe o mercado como regulador absoluto. Neste periodo, se o Município 

não assumir a condução das políticas públicas e de assistência aos vulneráveis, 

desempregados e o apoio as empresas, a cidade será assolada por uma situação de 

calamidade Em bom português, será um "salve-se quem puder"

A reunião com os nobres vereadores ocorrera no plenário da Câmara 

Municipal de Salto em dia e hora que melhor convier para os limos, (as) Senhores ias), 

no prazo não superior a 30 dias (art. 163. $ 2° do Regimento Internoi.

Vereador

Sala das Reuniões,

Qp.
Divaldo Aparecido dos Santos “Garotinho" 

Vereador
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