
Mesmo com a incerte-
za sobre a delegacia da 
Receita Federal de San-
ta Cruz do Sul se tornar 
agência, as obras do novo 
prédio seguem. O de-
legado Leomar Padilha 
destaca que essa questão 
não interfere em nada 
na mudança do local de 
trabalho dos servidores. O 
novo prédio, localizado no 
entroncamento das ruas 
Gaspar Silveira Martins e 
Juca Werlang, tinha ex-
pectativa de ficar pronto 

no final de julho. Porém, o 
período de chuvas atrasou 
o processo final. “Faltam 
apenas alguns acabamen-
tos”, destaca Padilha. No 
local, vão trabalhar cerca 
de 100 pessoas, que hoje 
atuam na estrutura da 
rua Felipe Jacobus Filho. 
Embora a obra ainda não 
esteja finalizada, a expec-
tativa de inauguração do 
prédio, avaliado em R$ 23 
milhões, continua a mes-
ma: agosto ou setembro 
deste ano. 
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Inauguração mantida

Os santa-cruzenses que 
quiserem garantir 75% de 
desconto em juros e multas 
têm até o dia 31 de julho 
para aproveitar o progra-
ma Regularize Cidadão. De 
agosto a 30 de setembro, 
o desconto será de 50%.  
Criada em 2014, a iniciativa 
permite aos contribuintes 
- pessoas físicas e jurídicas 
- quitar suas dívidas de for-
ma facilitada, rápida e sem 
burocracia. Os moradores 
podem efetuar o paga-
mento de tributos como 
IPTU, ISSQN, taxa de água, 
telefonia, gavetas mortuá-
rias, Proager, calçamento 
em parceria, entre outros.  
Do total já recebido neste 
ano, R$ 2.053.135,19 foram 
entregues até 31 de maio 
na opção de 100% de des-
conto de multas e juros. Já 
na opção de 75% de des-
conto de multa e juros, o 
total acumulado até 12 de 
julho foi de R$ 338.654,94. 
A expectativa é somar pelo 
menos R$ 3 milhões até o 
fim de setembro.

Embora esteja praticamen-
te confirmada a mudança 
de delegacia para agência, 
o delegado da Receita 
Federal de Santa Cruz, 
Leomar Padilha, diz que 
a decisão ainda não está 
publicada oficialmente. Se 
isso ocorrer - e a tendência 
é -, a mudança mais drásti-
ca será a da nomenclatura. 
“As pessoas que hoje aqui 
trabalham vão continuar. 
Algum serviço talvez passe 
a ser agendado para ser 
efetuado em outra unidade, 
mas a maioria das ativida-
des vai continuar sendo 
desempenhada”, explica. A 
possibilidade da Delegacia 
se tornar agência passou a 
ser cogitada após o decre-
to que promove a extinção 
de 21 mil cargos, funções 
e gratificações no serviço 
público federal. O texto 
prevê que todas as unida-
des com até 100 servidores 
sejam transformadas em 
agências. No Estado, isso 
pode ocorrer ainda com a 
delegacia de Passo Fundo.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deve julgar o 
pedido de liberdade do ex-
vereador Paulinho Lersch, 
de Santa Cruz do Sul, ainda 
nesta semana. O recurso 
apresentado pela defesa, 
já negado pela juíza da 1ª 
Vara Criminal do municí-
pio, Luciane Glesse, e pelo 
desembargador Newton 
Brasil de Leão no Tribunal 
de Justiça, em Porto Ale-
gre, deve ser agora analisa-
do em Brasília. Conforme 
o advogado de defesa de 
Lersch, Daniel Tonetto, 
as expectativas quanto a 
decisão do STJ são boas. 
Paulinho está preso desde 
o dia 5 de junho, em des-
dobramento da Operação 
Feudalismo, que apontou a 
existência de um esquema 
criminoso de captação de 
parte dos salários de ser-
vidores da Câmara. Lersch 
é acusado de associação 
criminosa e concussão (cri-
me de vantagem indevida). 
Ele renunciou ao cargo de 
vereador no dia 1º de julho.
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