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SR. PREFEITO MARCELO CAUMO 

 
Em primeiro lugar, para não deixar nenhuma dúvida a quem estiver lendo 

este documento, que NÃO sou a favor do lockdown. Também concordo que nem 
o comércio, muito menos algumas atividades de prestação de serviços são 
responsáveis pela disseminação do vírus. Sabemos, comprovado 
cientificamente, que as aglomerações de pessoas são as verdadeiras 
causadoras dessa alta contagiosidade. Para tanto temos que, de todas as 
formas, reduzir o fluxo de pessoas pelas ruas da cidade, uma vez ser essencial 
esta medida, na garantia da proteção à vida e consequente segurança nos locais 
de trabalho das pessoas. 
 

Também sabemos que a economia de mercado, defendida pelo senhor e 
pelos seus aliados políticos, não apenas no nível municipal, mas também no 
nível regional/estadual e federal, não resolveu no último ano, não está 
resolvendo agora e não resolverá a situação crítica da nossa economia. Haja 
visto a manifestação de quase todos os vereadores na última sessão da Câmara 
Municipal de Lajeado solicitando intervenção do estado (municipalidade) na 
minimização dos efeitos dessa crise. 
 

Em segundo lugar os números em relação ao coranavírus são 
assustadores. O avanço da pandemia colapsou o sistema de saúde, levando a 
falência dos nossos hospitais, anunciada há décadas, devido às falhas na gestão 
da política de valorização do sistema hospitalar. Avançamos tanto em tecnologia 
e esquecemos de cuidar daquilo que nos protege e salva. Estamos pagando caro 
demais por esse descaso.  Os hospitais quebraram no país todo, o HBB, 
classificado na última semana como um dos 10 melhores hospitais do país em 
cidades de até 100 mil habitantes, quebrou, Senhor Prefeito. É com tristeza 
absoluta que testemunhamos o pedido de socorro desesperado do administrador 
do HBB. 
 

Em terceiro lugar, todos são testemunhas que desde o dia 16 de março 
de 2020, aliás, está gravado, venho alertando em “todas” as sessões da Câmara 
de Vereadores de Lajeado, para a necessidade de termos um cuidado maior com 
a vida e com a economia da nossa cidade e do nosso país. Defendo a vida acima 
de tudo por uma questão técnica (profissional), mas também e principalmente 
por uma questão humanitária.  Como vereador e como cidadão, senti o dever de 
alertar e tentar educar as pessoas para os cuidados de saúde necessários para 
a vida na cidade. Aliás, ainda não entendi a manutenção do calendário eleitoral. 
Como foi possível que permitimos a realização da última eleição para prefeitos 
e vereadores em todo o território nacional, contrariando todas as recomendações 
de proteção da vida e da economia.  
 



Em quarto lugar, coloco-me a disposição de V.Sa. em ajudar na guerra 
contra esse inimigo invisível e cruel, que vem enlutando milhares de famílias 
diariamente. 
 

Até aqui falei e sequer fui ouvido. Mas cansei! 
Cansei Sr. prefeito Marcelo Caumo. E sei que o Sr. também cansou, afinal 

a sua fisionomia nas suas aparições públicas têm demonstrado cansaço e 
tristeza, como todos nós lajeadenses. Apenas o presidente da república Jair 
Bolsonaro não tem demonstrado nem tristeza, nem compaixão. 

Mas cansei da passividade no comportamento e a transferência da 
responsabilidade pelas medidas duras a outras instâncias de gestão, tipo 
“estamos em bandeira preta por decisão do governador”. Ainda é tempo de 
liderar a cidade, dando exemplo para os outros municípios deste Vale, no 
controle da pandemia. Não podemos ficar com a falsa impressão que, através 
da co-gestão, ao conseguir mudar a cor da bandeira, estamos voltando ao 
normal. Afinal essa nova onda nos mostrou que não sairemos desta situação 
enquanto não tivermos vacinas.  Portanto precisamos de um plano de ação, 
enquanto sociedade, para o ano de 2021. 
 

É preciso agir e devemos todos, independente de ideologia política, 
ajudarmos a salvar vidas e salvar a economia da cidade. Sabemos que não 
existem fórmulas mágicas, mas se me permitirem, vou apresentar sugestões, 
algumas já implementadas, mas não com o rigor e agilidade necessárias , visto 
a gravidade da situação.  Por exemplo: 

1- promover a distribuição ágil de alimentos (cestas básicas) para as 
famílias que já estão no cadastro da Sthas e outras que vão entrar em situação 
de vulnerabilidade social; 

2-  Auxílio-gás para as famílias cadastradas no CRAS e novas famílias 
que estão perdendo renda durante a pandemia; 

3- criar uma espécie de Auxílio Emergencial Municipal, de forma a reforçar 
o programa do Governo Federal; 

4- Criar um pacto com o setor imobiliário a fim de reduzir ou suspender 
temporariamente o valor dos aluguéis comerciais na cidade; 

5- Reformular e implantar o sistema de “Aluguel Social”; 
6- Promover desconto nos impostos municipais ou mesmo dar prazos 

ainda mais ampliados para sua quitação (Ver anexo 1 sobre a questão dos 
impostos); 

7- Criar um plano de apoio aos trabalhadores da saúde do município, uma 
vez que estão trabalhando no limite das suas forças físicas e emocionais; 

8- Reduzir em rodízio diário, de forma temporária, o número de 
trabalhadores nas lojas e nas indústrias, evidentemente sem prejuízo nos 
salários dos trabalhadores; 

9- Programar o retorno às aulas e planejar medidas de segurança para a 
comunidade escolar, ou seja retornar mediante vacinação de professores e 
outros servidores das escolas; 

10- Subsidiar o transporte coletivo para assegurar distanciamento dos 
trabalhadores dentro dos veículos, de forma a garantir segurança no caminho 
casa-trabalho-casa e garantir que seja gratuito durante bandeira preta e 
vermelha; Bem como aumentar número de ônibus em circulação, de forma a 
evitar aglomerações dentro dos mesmos. 

11- Controlar com maior rigor o funcionamento das casas noturnas da 
cidade; 



12- Da mesma forma, através dos incentivos, trabalhar para manter os 
empregos, única forma de manter a economia; 

13- Acatar as regras da classificação de cores de distanciamento 
controlado para tentar sustar a velocidade da pandemia em cada atividade da 
economia formal e informal da cidade, mas tendo um pacto construído com a 
sociedade;  

14- Aumentar o efetivo de fiscalização.  Infelizmente precisamos educar 
as pessoas a viverem em uma cidade sitiada por um vírus.  Caso não tenhamos 
um mínimo de organização, perderemos essa guerra. 

15- Campanha maciça de conscientização sobre isolamento social, uso 
de máscara, álcool gel e respeito a protocolos de acesso a espaços; 

16- Estender a fiscalização por temperatura corporal à rodoviária; 
17- Proibição de ajuntamos de mais de dez pessoas em locais públicos 

enquanto durar as bandeiras vermelha e preta; 
18- Confeccionar outdoors, placas, banners e colocar nas principais 

esquinas da cidade cobrando o uso de máscara.  É preciso demonstrar que o 
Governo Municipal acredita nas medidas recomendadas; 

19- Criar um protocolo municipal de controle dos casos positivos através 
de testes e vigilância sobre o distanciamento recomendado; 
           20- Criar pontos de distribuição gratuita de máscaras nas principais ruas 

da cidade; 

 21- Adotar um sistema, em caráter emergencial, de produção de 
alimentos vegetais (hortifrutigranjeiros) para auxiliar famílias de baixa renda. 
Alguns produtores rurais de Lajeado tiveram o contrato rompido com a Prefeitura 
em decorrência da pandemia e aulas canceladas. Portanto torna-se uma medida 
para garantir a sobrevida dos produtores rurais e fornecer alimento de qualidade 
a famílias necessitadas. 
 

Mas é hora de endurecer prefeito Marcelo. Sabemos que, se 
endurecermos por um período de 15 a 20 dias, vamos reduzir a curva de 
contágio e poderemos voltar a nos movimentar um pouco mais organizados, de 
forma a proteger nossa economia e nossas vidas.   
 

As multas são importantes, mas precisamos criar políticas que protejam 
os empregos da cidade, afinal tivemos 48 milhões de superávit no ano de 2020.  
Assim é possível e necessário endurecer a fala também, ao exigir o cumprimento 
das recomendações, Sr. Prefeito.   
 

Entendo, como disse acima, que sem a vacinação em massa, estaremos 
vivendo sempre na insegurança da possibilidade de novas ondas de contágios, 
e que não existe uma fórmula mágica. Precisamos de um “Plano como 
Sociedade” para 2021, pois esse vírus nos ensinou que precisamos ser 
estratégicos ao combate-lo. Este é um momento de guerra, e como tal devemos 
nos comportar como sociedade. Não podemos cometer os mesmos erros do 
passado.  É urgente que aprendamos com eles.  Entendo também a pressão que 
VSa. vem sofrendo, mas quero deixar claro que, ao elevar o tom da sua fala, o 
Sr, terá um aliado incondicional.  Conte comigo!!! 
 
 

Sergio Luiz Kniphoff 
                                                   Vereador - PT 



 
ANEXO 01 
 
Sobre a cobrança de Tributos na Pandemia: 
 
Conforme LEI Nº 10.936, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 (Estima a receita e 

Fixa a Despesa do Município de Lajeado para o exercício de 2020), do Município 

de Lajeado/RS foram estimados para o ano de 2020 um total de R$ 

392.148.685,00 (trezentos e noventa e dois milhões, cento e quarenta e oito mil, 

seiscentos e oitenta e cinco reais), a ser arrecadada de acordo com a legislação 

vigente. 

Conforme LEI Nº 11.112, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (Estima a receita e 

Fixa a Despesa do Município de Lajeado para o exercício de 2021), do Município 

de Lajeado/RS foram estimados para o ano de 2020 um total de R$ 

366.265.400,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, duzentos e sessenta e 

cinto mil e quatrocentos reais), a ser arrecadada de acordo com a legislação 

vigente. 

Conforme Quadro do Detalhamento de Despesas - Exercício de 2021 – Versão 

31 de 14/12/2020 

(https://www.lajeado.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=UVVBRFJPIER

FIERFVEFMSEFNRU5UTyBEQSBERVNQRVNBX2FsdGVyYWNhbyBlbWVuZ

GFzWi5QREY%3D&nomeArquivo=QUADRO%20DE%20DETALHAMENTO%2

0DA%20DESPESA) a prefeitura Municipal de Lajeado/RS tem um valor 

estimado para contingência de R$ 25.637.000,00, oriundo do superávit de R$ 

48.000.000,00, do ano de 2020. 

Neste contexto, o Município de Lajeado/RS já estimou para o ano de 2021 um 

perda de arrecadação de 6,60%, ou seja, R$ 25.883.285,00, bem como, tem a 

sua disponibilidade para contingência o valor de R$ 25.637.000,00, oriundos do 

superávit de 2020. 

Neste sentido, como forma de mitigar os efeitos da COVID-19, principalmente 

nas fases de bandeira preta sobre o setor econômico, envolvendo 

microempresários e pequenas empresas são cogitadas as propostas abaixo a 

serem encaminhadas ao executivo municipal: 

1 – Propostas que não alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021, 

sem a necessidade de ajuste das receitas: 

1.1 – Prorrogação do ISS para autônomos durante o período em que o estado do 

RS estiver sob bandeira preta. 

1.2 – Suspensão das cobranças da prefeitura de devedores de ISS enquanto o 

estado do RS estiver sob bandeira preta. 

1.3 – Alteração do prazo de certidões negativas municipais, prorrogando a 

validade de 30 para 90 dias. 

1.4 - Suspensão por prazo indeterminado de envio de inadimplemento de ISS 

para Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e para protesto extrajudicial. (VER 

SE LAJEADO PROTESTA OS DEVEDORES NO SPC E EM CARTÓRIO) 

https://www.lajeado.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=UVVBRFJPIERFIERFVEFMSEFNRU5UTyBEQSBERVNQRVNBX2FsdGVyYWNhbyBlbWVuZGFzWi5QREY%3D&nomeArquivo=QUADRO%20DE%20DETALHAMENTO%20DA%20DESPESA
https://www.lajeado.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=UVVBRFJPIERFIERFVEFMSEFNRU5UTyBEQSBERVNQRVNBX2FsdGVyYWNhbyBlbWVuZGFzWi5QREY%3D&nomeArquivo=QUADRO%20DE%20DETALHAMENTO%20DA%20DESPESA
https://www.lajeado.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=UVVBRFJPIERFIERFVEFMSEFNRU5UTyBEQSBERVNQRVNBX2FsdGVyYWNhbyBlbWVuZGFzWi5QREY%3D&nomeArquivo=QUADRO%20DE%20DETALHAMENTO%20DA%20DESPESA
https://www.lajeado.rs.gov.br/?template=abreAnexos&arquivo=UVVBRFJPIERFIERFVEFMSEFNRU5UTyBEQSBERVNQRVNBX2FsdGVyYWNhbyBlbWVuZGFzWi5QREY%3D&nomeArquivo=QUADRO%20DE%20DETALHAMENTO%20DA%20DESPESA


1.5 – Prorrogação do pagamento de taxas de alvará de para o segundo semestre 

de 2021 e prorrogação por 12 meses da vigência de alvarás provisórios. 

2 – Propostas que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021, com 

a necessidade de ajuste das receitas: 

2.1 – Alteração dos percentuais de cobrança de ISS para o ano de 2021, na 

proporção integral ou parcial dos valores contingenciado para o ano de 2021, 

a saber R$ 25.637.000,00. 

2.2 – Concessão de descontos sobre o valor das parcelas de ISS para o ano de 

2021, na proporção integral ou parcial dos valores contingenciado para o ano 

de 2021, a saber R$ 25.637.000,00. 

 

 

 


