
ATA Nº 016/2019

      Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h30min

(dezoito horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul

- RS, com a presença de 9 (nove) Vereadores, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo. O

presidente JOSÉ CARLOS ECKERT iniciou a sessão saudando a todos e invocando o nome

de Deus. Foi apreciada a ATA Nº 015/2019 da última Sessão Ordinária do ano de 2019. Os

vereadores receberam a ATA com antecedência, com consequente leitura e análise, foi aprovada

por unanimidade. EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências recebidas no período de 05

a  18  de  setembro  de  2019,  merecendo  destaque:  Ofício  da  AVAT convidando  para  o  102º

Encontro Regional de Legislativos Municipais a realizar-se no dia 21 de setembro de 2019 na

sede  da  Câmara  de  Vereadores  de  Santa  Clara  do  Sul.  Ofício  da  Secretaria  Municipal  de

Educação, Cultura e Esportes, convidando os Vereadores para participarem do evento municipal,

alusivo a semana da criança, com o título “Leia, cante e se encante”. A Programação terá início

dia 06 de outubro, ás 15 horas com o domingo no parque e passeio ciclístico e seguirá com a

feira do livro,  cuja  programação encontra-se anexo a este.  Convite para a roda de conversa

alusivo ao setembro amarelo dia 27 de setembro de 2019, às 15 horas, na sede da Câmara de

Vereadores  de  Cruzeiro  do  Sul.  Ofício  do  IBGE solicitando  a  participação  na  Reunião  de

Planejamento e Acompanhamento do Censo 2020 de Cruzeiro do Sul, a ser realizada em 04 de

outubro de 2019, às 14 horas, na Câmara de Vereadores.  Ofício da Secretaria de Educação,

Cultura e Esportes, convidando a participarem da Programação Farroupilha que se realizará no

Parque Poliesportivo de Cruzeiro do Sul. Edital de Audiência Pública, Prefeito Municipal de

Cruzeiro  do  Sul  torna  público  que  será  realizada  audiência  pública  para  demonstração  e

avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2019, no dia 27 de

setembro,  às  11  horas,  na  sede  da  Câmara  de  Vereadores.  Ofício  da  Secretaria  de  Saúde

solicitando a cedência da Sala da Câmara de Vereadores, dia 27 de setembro, para reunião da

Secretaria de Saúde.  



ORDEM DO DIA:

Projeto  de  Lei  nº  164-03/2019  do  Poder  Executivo  que  DISPÕE  SOBRE  AS

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

Em discussão: Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Não sei se algum colega tem

alguma discussão, senão eu gostaria de propor uma emenda, da questão dessa nossa Casa,

estávamos em 2017 com 3,2%, foi  reduzido no ano passado,  esse ano também, e  nós

estamos hoje com 2,4% nesta Casa hoje, quando temos direito a 7%, claro que a gente não

quer isso, mas temos direito a mais, até pela importância, como se fala, pela transparência

da Administração, e nós como Vereadores não temos como justificar muitas vezes como a

gente não repassa valores para certa entidade ou fazer certas ações que nós como Casa não

tem. Então queria propor essa emenda de tirar do Executivo, que seria do Gabinete do

Prefeito, e inclusive se nós acompanhamos aqui, foi aumentado R$ 137.000,00 (Cento e

trinta e sete mil reais), e com essa livre complementação ele vai fazer o que quiser? Claro,

é livre, como passaria R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a nossa Casa, se passamos esses

R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a nossa Casa, a gente também vai propor pro Prefeito

fazer  isso  e  aquilo,  mas  se  ele  não  quiser  ele  não  faz.  Se  ele  quiser  atender  a  nossa

Proposição ou não, é com ele, né? Mas pelo menos nós, como Casa, também vamos ser

valorizados,  para  nós  termos  uma  posição  de  dizer  foi  investido  nisso,  foi  investido

naquilo, porque nós como Vereadores ficamos a ver navios, não sabemos onde vai, onde

vai  ser  destinado,  então pensei,  até  passo pela  Jurídica se  isso é  viável,  até  cheguei  a

comentar antes com ela para ver se é, mas assim, mas sairia dessa manutenção do Prefeito

para a Casa Legislativa,  R$ 100.000,00 (Cem mil reais),  então gostaria de propor essa

emenda.  Adriana  Isabel  Schossler  (Assessora  Jurídica):  “Estão  todos  acompanhando  a

tabela? É completamente viável, só precisa passar por votação, e são os Vereadores que

vão aprovar ou não a emenda. Primeiro é votada a emenda e depois é votado o projeto. ”

Vereador  Adriano Antônio Schneider:  “Eu sou contra  a  emenda,  sou contra,  nós como

Poder Legislativo, eu sei porque no ano passado estava nessa função de Presidente, a gente

já reduziu, porque vai dizer, “ah, os Vereadores aprovaram verba tal para Hospital ou outra

entidade”  fica  na  mesma,  se  nós  passarmos  ou o  Prefeito,  é  a  mesma coisa,  estamos

discutindo uma coisa aqui que não tem necessidade de discutir,  na minha opinião,  não

adianta, o dinheiro vai estar lá igual, vai ser passado para a saúde, educação, para as obras,



estradas, vai ser ocupado igual o dinheiro, se fazermos um projeto aqui ou recebermos para

aprovação,  não  vai  mudar  nada  para  nós,  o  dinheiro  está  lá,  vamos  ter  que  passar  da

Câmara de Vereadores para o Executivo, e vai determinar para onde quiser, se já está no

Executivo e precisar de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para destinar para educação, saúde,

vai fazer um projeto de lei que vai passar por nós igual, então essa é minha opinião sobre o

assunto.” Vereador Jair Guerino Klein: “Não, eu acho que tem que valorizar um pouco

mais os Vereadores, se está aqui a gente sabe que o dinheiro vai para esse fim, assim vai lá

para cima e ninguém sabe que é da Câmara de Vereadores, né? Então acho que precisam

valorizar um pouco mais a nossa Casa, para todo mundo saber que a Câmara indicou para

tal área, é isso que eu acho. ” Vereador Adriano Antônio Schneider: “Vereador, mas não é

desvalorizar o Vereador, vão mandar projeto para aprovarmos da mesma forma, então não

muda nada, como esse ano, o dinheiro vai ficar até 10 de dezembro lá e automaticamente

vai voltar para os cofres públicos, então não adianta, vai ser uma coisa que a gente está

fazendo, algo que foi planejado, colocar essa emenda, eu sei que temos direito a 7%, eu sei

disso, todos sabem, mas não é a questão, não vai mudar nada, é a minha opinião, cada um

tem a  sua  opinião,  mas  a  minha  opinião  é  essa,  sou  contra  essa  emenda.”  Vereadora

Anastacia Maria Schuster Zart: “Tranquilo, essa é tua opinião, a nossa, a minha opinião é

outra, temos outra visão de gestão, por isso né, então acho que nós Vereadores estamos

sendo muito pouco valorizados por isso, e por outro lado, esse dinheiro vai ser destinado a

quem o Executivo  quiser,  não  vai  ter  a  participação  do Vereador.  ”  Vereador  Adriano

Antônio Schneider: “Vereadora, não vai ser destinado onde o Executivo quiser, vai ser feito

projeto, vai ser mandado para cá para apreciarmos, então vai ser igual, já aconteceu em

2015, onde sugerimos um valor e o Prefeito fez o que ele quis, investiu onde ele quis, não

coisa  só  dessa  Administração,  mas  sim  de  todas  as  outras  Administrações.  ”

Em votação, a emenda da Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart ao Projeto nº 164-

03/2019, retirando R$ 100.000,00 (Cem mil reais) do Gabinete do Prefeito e destinando

para  a  Câmara  de  Vereadores  de  Cruzeiro  do  Sul  foi  reprovada,  obtendo  três  votos

favoráveis, dos Vereadores Anastacia Maria Schuster Zart, Jair Guerino Klein e João Celso

Führ e cinco votos contrários, dos Vereadores Adriano Antônio Schneider, Celso Batista

dos  Santos,  Gustavo  Henrique  Richter,  Leandro  Luis  Olbermann  e  Tamini  Dalmoro

Azevedo. Em votação ao Projeto, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.



Projeto de  Lei  nº  166-03/2019 do Poder  Executivo  que  ALTERA A REDAÇÃO NO

ARTIGO  39  DA  LEI  Nº  288-04/2019  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.

Não houve discussão acerca do Projeto. Em votação, o Projeto foi  APROVADO POR

UNANIMIDADE.

Projeto de Resolução nº 002/2019 do Poder Legislativo que ALTERA DATA DE SESSÃO

ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                                        Não houve

discussão  acerca  do  Projeto.  Em  votação,  o  Projeto  foi  APROVADO  POR

UNANIMIDADE.

Proposição nº 011/2019 do Vereador Jair Guerino Klein, solicitando que a Administração

Municipal, através da Secretaria de Estradas, estude a viabilidade de amenizar a curva da

saída do pedágio em direção a localidade de Boa Esperança.

Justifica-se  a  Proposição,  tendo em vista  que  a  curva  é  muito  fechada,  dificultando o

tráfego de veículos no local, principalmente de caminhões.                                               O

Vereador  não teve comentários  adicionais.  Em votação,  a Proposição foi  APROVADA

POR UNANIMIDADE.

USO DA TRIBUNA:

Vereador  Jair  Guerino  Klein:  “Primeiramente  quero  saudar  a  Mesa  Diretora,  colegas

Vereadores, Vereadoras, pessoal aqui presente, desculpe não te conhecer menina, prazer de

encontrar aqui. Bom, queria falar um pouco da EMEF Jacob Sehn, parabenizar a ç os pais,

alunos,  professores,  venderam rifas,  venda de cachorro quente,  com ajuda de vizinhos,

pais, avós, amigos, vou citar só algumas coisas feitas, batedeira, instalação de câmeras nos

portões de entrada, monitor na entrada e saída, botão de entrada, portão de acesso ao pátio

dos fundos, vários itens, notebooks, fiquei surpreso, quase não quis acreditar, esforço de

voluntários, então isso, quero dizer parabéns a esse pessoal que trabalhou, essa atitude,

deveria ter  mais pessoas assim. Sobre a Proposição que fiz,  há muito tempo é pedido,

solicitado,  na  semana  passada  um  caminhão  quebrou  mola,  pino  centro,  teve  que

descarregar a carga e carregar de novo, e é uma coisa simples, demora um dia para fazer,

até pediram para fazer em linha reta, mas isso não é necessário, uma amenizada está bom,



que a Administração pense com carinho nisso. Abertura da Semana Farroupilha, meu Deus

do céu,  arrepiou,  parabenizar  a  todos,  Pagos de São Rafael,  CTG Torquatto da Rocha

Jacques, Chama no pé que arrepiou, dar os parabéns para a professora Ana Lúcia, meus

parabéns para todos que participaram, tinha gente chorando, parabéns mesmo. Então gente,

quero aproveitar o embalo do meu colega, o Monga, nome ruas, tenho aqui os nomes Rua

Sabiá, Rua Beija-Flor, Rua 24 de julho, rua João de Barro, Rua 06 de maio e Rua 19 de

agosto, gente, esse é o nosso loteamento de São Rafael, está cheio de casas, se vem alguém

para fazer uma entrega, não tem como, o nome de rua até pode ter, mas ninguém sabe onde

é, que coisa gente, uma coisa tão simples, está na hora da Administração parar e dizer

vamos fazer, é uma coisa simples, simples, e a gente batendo aqui, brigando, e de repente

por perseguição deixam de fazer isso. Obrigado.”

Vereadora Anastacia Maria Schuster Zart: “Quero saudar a Mesa Diretora em nome da

Presidência do José Carlos, colegas Vereadores, Vereadora, pessoas que se encontram aqui,

Secretário da Saúde, colegas da saúde mental, demais pessoas. Primeiramente saudar sim,

Jair, a semana Farroupilha, essa semana maravilhosa, ainda bem que temos essa cultura

aqui no sul e gente vê cada coisa, assiste a TV, as pessoas juntas, os pequenos, as famílias,

a gente fica feliz em poder participar disso, esse ano o homenageado é o Paixão Cortes,

que foi o símbolo do tradicionalismo, a história dele é muito bonita, vale a pena procurar.

Parabenizar e agradecer esses 7 (sete) acampamentos que temos no parque, esse ano todos

vieram para cá,  CTG Pagos também veio,  que bom. Missa Crioula,  para quem esteve,

Adriana, né, é maravilhosa, é com o tradicionalismo, o Padre Aldo é excelente para isso,

tivemos cantos, liturgias, é uma maravilha estar presente, eu vi tantas pessoas chorando

naquele dia,  Jair,  você falou que na abertura também, onde você foi,  mas naquele dia

muitos homens se sensibilizaram com Nossa Senhora Aparecida,  aquela Ana Lúcia,  se

alguém diz que ela não faz algumas coisas certas, ela é a pessoa excelente para isso, ele

tem o dom para isso, o que ela fez naquele dia, eles entram dentro da história, do canto,

quando eles apresentam, a Chama no Pé, São Rafael já é mais a parte de dança, eles se

colocam dentro da história, então quero parabenizar ela aqui, por esse trabalho que ela faz

em nosso Município que muitas vezes não é valorizado, ela é fantástica, aquelas danças,

com os pequenos no meio,  a gente pode até  falar,  faltou um vestido,  é maravilhoso o

trabalho que ela faz, quero parabenizar ela aqui nesta Casa. Quero reforçar o convite da



Secretaria  da  Saúde,  da  Saúde  Mental,  da  equipe,  e  nós  colegas  Vereadores,  vamos

participar  dia  27,  aqui  nesta  Casa  nessa  data,  às  15  horas,  onde  terá  essa  fala  com a

profissional Psiquiatra Emile, sobre suicídio, então vamos vir e convidar mais pessoas a

participar,  é alusivo ao setembro amarelo que é  da prevenção da depressão e suicídio.

Muitas vezes a equipe já veio aqui, o próprio Eduardo vai falar depois e a gente já viu

algumas palestras, não dá para só tratar a doença, vamos prevenir. Também dia 24 terá o

encontro dos profissionais, a gente pode participar também, vai ser ali na Comunidade

Católica, vai vir uma profissional de Porto Alegre para conversar também. Gostaria de

falar também a respeito do meu pedido de informações que fiz, hoje é a segunda sessão

após, sobre as carteiras de identidade, que a pessoa não estava fazendo e tinha que ir a

Lajeado, e a gente não teve nenhum retorno, então vou pedir mais uma vez para termos a

resposta, o Secretário nos falou que era por causa dos papéis, mas a gente quer isso por

escrito, e o “regime” da Casa pelo que fui informada são 15 (quinze) dias, e até agora não

veio nada. A questão da LDO, eu entro de novo na emenda que fiz, a gente sabe colegas

Vereadores como é difícil quando somos situação e quando somos oposição, mas assim, eu

fico triste e comovida até, porque muitas vezes a gente escuta que a Câmara de Vereadores

de Lajeado, de Estrela, de Santa Clara, passou tal valor para tal entidade, para cirurgia

eletiva, não é porque aparece lá na rádio, é porque somos valorizados, até essa semana falei

para uma pessoa, qual é o valor ou papel do Vereador? Pagar uma cerveja, arrumar uma

lâmpada. Não, não é esse papel do Vereador, o Vereador é a pessoa mais importante do

Município,  se  ele  não  aprova  o  projeto  o  Prefeito  não  faz  nada.  Mas  hoje,  o  mais

importante é o Prefeito, porque ele está presente em tudo, mas nós também, a pessoa mais

importante do Município é o Vereador, só que nós não nos colocamos nesse papel, fico

triste, deveríamos ter  mais atitude,  mais atividades para fazer dentro da Casa. Também

recebi da Pastoral da Educação do nosso Município que faz 20 anos, onde eles pediram

para divulgar aqui um pouco, fazer um convite, eles têm uma proposta de trabalho voltados

a vida, e nesse período muitos momentos significativos e intensos foram vivenciados nas

escolas,  meios  de  atividade  que  valorizam  a  educação  e  priorizam  os  valores  da

convivência harmoniosa, estão 20 (vinte) anos na frente, e a Pastoral da Educação não é só

da igreja católica, é da igreja evangélica, tem outras religiões, é uma pastoral, esse ano

escolheram o tema “Juntos somos a diferença” e o símbolo são as mãos, com as mãos



dadas fazemos a diferença, eles estão fazendo visitas nas escolas, estão sendo muito bem

recebidos, e colocaram uma frase assim no final “Aquele que pedimos aos céus, na maioria

das vezes, se encontram nas nossas mãos” William Shakespeare, então, deixo esse convite,

se alguém quiser participar das escolas, estão convidados. Quero parabenizar nosso colega,

Presidente,  José  Carlos  Eckert,  ficou  vovô,  isso  também  temos  que  parabenizar,  são

alegrias para nós, que Deus abençoe essa família,  o Edson, a Deisirê que faz um belo

trabalho  na  equoterapia  e  a  principalmente  a  Antonela,  muitas  felicidades  a  vocês.

Encerrando, quero dizer assim, não é por acaso que estou aqui e estou no meu terceiro

mandato, e com isso quero dizer que, pra mim, na minha política, na minha vereança, o

que mais prevalece, é a verdade. Obrigada. ”

Presidente José Carlos Eckert: “Boa noite a todos, saúdo o vice-presidente Leandro, em

nome deles saúdo os demais componentes da Mesa, colegas Veradores, Vereadoras, pessoal

presente. Quero pegar um gancho da Vereadora Anastacia e falar da Ana, todos sabem que

é minha irmã,  realmente ele  é muito dedicada naquilo que ela  faz,  e  ela  tem bastante

conhecimento nessa área, aprendeu muito com o Ticaio, seu Nelson, ela sempre agradece

por ter dado orientação nessa parte, e vai fundo na coisa mesmo, é bastante dedicada, essa

gurizada  que  ela  traz  junto  para  dançar  é  muito  importante,  pais,  avós,  bacana.  E

parabenizar  a Administração,  em nome da “Nega” pela  organização, estava muito bem

organizado, e o pessoal do acampamento,  as vezes até teve uns deslizes de colocar os

carros lá, mas está ocorrendo muito bem a semana farroupilha, vamos continuar, sexta-

feira  é  o  encerramento,  vamos  continuar  nesse  ritmo.  Não sei  se  foi  o  Jair  que pediu

informação a respeito da praça, alguém pediu como estava, a empresa 3SSS Construções e

Vigilância de Arroio do Meio ganhou a licitação, foi liberado R$ 29.500,00 (Vinte nove mil

e quinhentos reais) do total de R$ 250.049,50 (Duzentos e quarenta e nove mil e quarenta e

nove reais com cinquenta centavos), então vai por etapas, no momento em que termina a

primeira etapa, vão liberando parcialmente, é uma verba do Deputado Federal Perondi que

mandou para nós e vai começar a andar. Quero fazer um convite também, a respeito da

Proposição  que  eu  fiz  do  fornecimento  de  notas  fiscais  eletrônicas  e  negativas,  quero

convidar todos os empresários, pessoas interessadas, dia 25 de setembro, às 14 horas, aqui

na Câmara, vai ter esclarecimentos para o povo em geral, empresários, comerciantes, como

vai ser utilizado para fazer essas notas eletrônicas, tirar negativas. Então fica o convite,



quem quiser comparecer, dia 25 vai ter essas orientações aqui na Câmara. Muito obrigado.

”

Eduardo Kauffmann (Presidente ANASAM): “Boa noite à todos, cumprimentar a Mesa

em nome do Presidente cumprimento a todos,  aos Munícipes presentes,  dizer da nossa

satisfação  em  estar  aqui  apresentando  a  ANASAM,  que  é  a  Associação  Nacional  de

Promoção a Saúde Mental,  essa ideia  da formação dessa associação surgiu a  partir  do

contato de pessoas da saúde, da saúde mental, acredito que não seja surpresa para ninguém,

mas a saúde mental é o principal problema de saúde do planeta, a depressão vai ser ou já é

a doença do século,  se a gente incluir  ainda todos os transtornos de saúde mental que

temos,  podemos  aumentar,  e  os  profissionais  da  área,  psicólogos,  consultores  de

dependência química,  enfermarias, enfim, se reuniram, com o propósito de f\fazer algo

efetivo, nos associamos e criamos a ANASAM, Associação Nacional de Promoção à Saúde

Mental, uma associação sem fins lucrativos, certo? Vou frisar de novo, é uma associação

sem fins lucrativos, é privada, mas sem fins lucrativos, e de que forma a ANASAM, com

sede aqui em Cruzeiro do Sul, na rua Santa Catarina, 179, um pouco acima do posto de

saúde do centro, e de que forma a ANASAM vai funcionar, através de parcerias público-

privadas para execução de projetos na área de saúde mental, do que eu estou falando, de

campanhas de prevenção ao álcool  e tabaco, de atendimentos ambulatoriais,  de grupos

terapêuticos, muitas vezes fora do horário de expediente, está aí o pessoal do Município

que sabe muito bem a dificuldade de dependente químico tem para frequentar um grupo

terapêutico  em horário  comercial  já  que  ele  trabalha,  ou  alguém que  tenha  depressão

participar de um grupo, no horário normal, campanha em combate ao suicídio, enfim, é

uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas muito grande, eu gostaria muito de

deixar marcado, estou em um lugar de suma importância pro nosso Município, hoje já me

considero um cidadão cruzeirense, confesso que demorei um tempo para me “desmamar”

de Lajeado, apesar de estar morando aqui a quase 15 anos e de me sentir integrado, aceito e

participativo na sociedade, e essa sala, esse local é importantíssimo para o Município, aqui

que se decide o andamento do Município, as diretrizes, então por isso a ideia da gente

trazer para vocês, falar diretamente com todos Edis, o que acontece, estamos passando por

uma grande renovação na política de saúde mental em nosso país, aqueles que tiverem

desejo de ler, no próprio site da saúde, cidadania, assistência social, e uma das coisas é que



esse governo, a forma dele atuar vai ser com parcerias público-privadas, essas associações

estão sendo incentivadas a serem criadas, estamos nos antecipando, hoje a associação está

constituída,  eu  me  apresento  como  Presidente  da  Associação,  a  Valdirene  Kronbauer

Lenhardt é a vice-presidente, o Bruno Augustin que é natural de Estrela, atua na área de

computação, é nosso tesoureiro, temos também a Natália Coelho como secretária, que é

cidadã de Lajeado que é formada em Marketing, temos também Assistente Sociais, Rejane

Verruck  faz  parte,  a  Cátia,  Nutricionista,  faz  parte,  tem  educadores  físicos,  é  uma

associação aberta, mais pessoas irão se juntar a nós para poder executar o trabalho, e a

partir dessas parcerias executar serviços nos Municípios, já temos algumas negociações

com alguns  Municípios  para  desenvolver  trabalhos  com dependência  química,  alguma

coisa da saúde mental visando prevenção do suicídio, projeto na área física com o sentido

de manter o bem estar físico ajuda o bem estar mental, enfim, tem uma gama de atividades

que  estamos  desenvolvendo.  Tem uma  grande  gama  de  recursos  nessa  área  de  saúde

mental, e polpudos recursos, para serem requisitados e executarem projetos mas que para

muitos Municípios se torna inviável, não consegue mais contratar profissionais, já está com

aquele famoso 50% da folha de pagamento no limite, e aí não tem como executar a política

de como o Governo Federal quer, e por meio das parcerias, das associações, será possível.

Só para vocês terem noção, só uma de exemplo, que seria muito pertinente de ser criado

dentro do Município de Cruzeiro do Sul, que seriam equipes de saúde integrada, nível 1, 2

e 3, nível 1 seria mais simples, uma psicóloga 30 horas, uma assistente social 30 horas e

um médico psiquiatra 10 horas, onde um Município poderia receber para custeio desses

profissionais R$ 12.000,00 (Doze mil reais) por mês, só um exemplo, existe tantos outros,

com relação de atividades que é possível. A gente iniciou essa semana uma conversa de

uma parceria que pode ser realizada com o Hospital São Gabriel Arcanjo, na pessoa do

Administrador,  o  Ramon  Zuchetti,  onde  eu  apresentei  o  projeto  para  ele,  mostrei  a

viabilidade, e o Ramom em um primeiro momento ficou de pensar, analisou e está vendo a

viabilidade e uma forma da gente conseguir, através da área mental, conseguir implementar

uma  série  de  questões  no  Hospital,  que  ali  adiante  pode  fazer  o  Hospital  se  tornar

autossustentável. Sei que muitas pessoas ouvem falar de associações e ligam isso ONGS,

etc e tal, hoje em dia existe uma série de mecanismos para fiscalizar essas associações,

para terem noção, o escritório contábil responsável da ANASAM, de todo processo, é o



escritório de contabilidade Schumacher de Lajeado, toda questão jurídica e de contrato. E

essas pessoas que fazem parte da associação vão trabalhar sem receber nada? Dentro de

suas atribuições, sim, como qualquer uma associação sem fins lucrativos, ninguém recebe

salário  nenhum  para  tocar  a  parte  administrativa  da  associação,  mas  claro,  esses

profissionais  estando  inseridos  no  projeto  e  fazendo  seu  trabalho  pertinente  a  sua

formação, e dentro do mercado de valores,  poderão sim ser remunerados,  exercendo a

função, cumprimento das horas dentro do contrato. A importância desses projetos por meio

de associação, gente, para terem noção, desonera totalmente a Prefeitura ou entidade da

questão de departamento pessoal, de custos, a associação que vai contratar os profissionais,

por intermédio de empresas, de RPA, prestação de serviço autônomo, e toda essa parte

administrativa é conta da associação, o Município só vai pagar o valor do projeto e o resto

é com a associação. O que estamos vendo agora é termos um ambulatório de saúde mental,

em Cruzeiro do Sul, pelo número de habitantes, não é possível ter um CAPS, que é o sonho

da Valdirene para baixar a demanda, eu vim saber da demanda de Cruzeiro do Sul quando

vim fazer meu estágio de Assistência Social, estou fazendo minha graduação, fui acolhido

pelo pessoal da secretaria, na época ainda pela Secretaria Aline, sabia do meu trabalho, que

eu estava me formando, me deu a oportunidade de fazer o estágio de assistência social, na

área de saúde mental, eu sou consultor de dependência química, e vocês Vereadores devem

estar cientes de como há demanda, de internação, de acolhimento, com todo o esforço que

se fez já se diminuiu para quase zero a taxa de suicídios aqui no Município, que é louvável,

estivemos um caso recentemente, mas a pessoa não passava por acompanhamento, a partir

do sentimento, das pessoas dispostas a fazerem mais, da falta de recursos, até por falta de

capacidade da Prefeitura, não por não querer contratar, muitas vezes sabe, o Israel gostaria

de contratar muitos outros profissionais, mas não tem como, e como as coisas são feitas,

inviabiliza  fazer  um projeto  e  apresentar  par  o  governo,  porque  estão  lá,  só  lerem os

editais, e está vindo muita coisa por aí. Hoje mesmo estava pesquisando na internet, estão

fazendo um projeto na área de intoxicação digital, muitas vezes a gente fala “ah, meu filho

não larga esse celular”, gente, isso está se tornando um problema de saúde gravíssimo, e

vai  se  ter  recursos  maravilhosos  para  ir  dentro das  escolas  fazer  palestrar,  campanhas,

existe como fazer isso, mas muitas veze so Município está de mão atada, a gente vem de

coração  aberto  dispostos  a  executar  esses  projetos,  fazer  os  projetos,  buscar  recursos,



prestar contas, é uma coisa muito pertinente, infelizmente a gente sabe que sempre teve

alguns problemas com essas associações, as ONGs principalmente, mas hoje existe uma

série de mecanismos, é uma responsabilidade de ANASAM, não é um oba oba, é algo

sério,  precisa  contas  específicas,  é  um  calendário,  assim  que  funciona.  Essa  é  nossa

proposta, estamos de coração aberto com vontade de fazer esse trabalho, profissionais que

temos, era essa a apresentação que tínhamos para fazer para vocês, se em algum momento

vocês quiserem uma apresentação mais técnica, no papel, como vai funcionar, estamos a

disposição,  nesse  momento  também,  alguém  tiver  alguma  pergunta,  porque  já  me

questionaram para que vai servir e tudo mais. Já me falaram “fizeram a associação mas não

desenvolveram nada”, não é assim, é todo um processo, fazer projetos, não é como abrir

um  time  de  futebol,  cada  um  que  faz  parte  da  associação  tem  uma  ideia,  tem  uma

administradora  que  trabalha  na  Ferros  Castro  que  tem a  ideia  de  passar  planejamento

familiar,  e  a  magnitude  que  todos  esses  projetos  podem ter,  temos  dentistas,  temos  o

Doutor Marcos de Lajeado, que ele pode saber se um indivíduo faz uso de drogas por uma

análise bucal,  vocês sabiam disso? Não né,  assim que funciona,  vai lá no colégio e já

encaminha.  Temos  um  projeto  aqui  em  Cruzeiro  do  Sul  que  deveria  tem  em  todos

Municípios de nosso país, que é as mais hortas, e foi até um ponto e parou, por algum

motivo, se mantém, mas parou, a Eveline até era uma associada e pediu para se afastar

agora pela gestação, está de licença. Temos várias pessoas aqui dentro capacitadas, não

precisamos  ir  fora  buscar.  Agradeço  de  coração,  queria  poder  tirar  as  dúvidas,  vamos

precisar de espaços, agradeço mais uma vez em nome da ANASAM e estou a disposição.

Vereador Jair  Guerino Klein: “Quantas pessoas vocês têm hoje?  ”  Eduardo Kaufmann:

“São 6 (seis) pessoas na diretoria executiva e 12 (doze) no total, mas mais pessoas podem

se  associar,  e  como  vamos  desenvolvendo  projetos,  a  associação  terá  que  contratar

profissionais, poderemos buscar aqui dentro mesmo. Mas a associação é aberta, qualquer

um que tenha boa vontade pode participar. ” Presidente José Carlos Eckert: “E projetos em

que esfera? ” Eduardo Kaufmann: “Municipal, Estadual e Federal.” Presidente José Carlos

Eckert:  “E  como  falaste,  o  Município  está  sobrecarregado,  vocês  fariam  um  projeto,

encaminhariam ao Município e destinaria uma verba? Isso? ” Eduardo Kauffmann: “Isso

pode acontecer, talvez hoje o Município não tenha recursos, mas adiante Deus queira que

tenha, as coisas estão encaminhando para isso, que a economia melhore, eu estou sempre



antenado,  de  ontem  para  hoje  foi  liberado  bilhões  de  reais  que  estavam  seguros  no

orçamento da União porque tem demanda, as vezes tem muito dinheiro parado lá por falta

de projeto, e estamos afim de fazer projetos e botar a mão na massa, e essa questão das

equipes, é uma coisa muito pertinente, de cumprir a lacuna de profissionais, o Município

tem o espaço físico, agora a associação está quase completo o cadastro dela nos órgãos

federais, e lógico, vai precisar de um apoio político, aquela ida de Vereadores a Brasília, e

assim por diante, e essa parceria que buscamos com vocês.” Vereadora Anastacia Maria

Schuster Zart: “As questões de suicídio a própria Secretaria da Saúde encaminharia para

vocês? ” Eduardo Kauffmann: “Sim, pode existir,  fazer essa parceria, criar um projeto,

captar recursos, e os próprios profissionais prestariam serviços na Secretaria de Saúde.”

Vereadora  Anastacia  Maria  Schuster  Zart:  “Eu  até  comentei  com a  Valdirene  um dia,

porque como as pessoas vão chegar na associação, porque quando a pessoa quer se matar

que vê, como as pessoas vão chegar até vocês.” Eduardo Kauffmann: “Bem pertinente tua

pergunta, Anastacia, obrigado. Olha, eu tenho certeza que a Maru, a Valdirene, a Carina,  a

Rejane,  as  enfermeiras,  gostariam  de  fazer  muitos  mais  VDs,  que  são  as  visitas

domiciliares, mas muitas vezes não são elas, ligam, avisam, falam que estão mal, ou a

agente de saúde que vê, e a gente sabe que a pessoa que tem problema de saúde mental não

consegue ver que tem problema, ou se nega ver,  e muitas vezes elas estão engessadas

porque precisam ficar fazendo atendimentos, atender in loco lá onde estão e fazer a terapia,

encaminhar  para  psiquiatra,  e  de  repente  os  profissionais  poderiam  lá  fazer  esse

acompanhamento  e  elas  cuidando  das  terapias,  e  a  gente  tem  equipamentos,  hoje  a

secretaria de Saúde, veio vários carros novos, tem alguma coisa para fazer, mas o cobertor

está curto, tapa um lado e destapa outro, e a associação está aí para isso, para auxiliar nessa

parte e melhorar o serviço. Agradeço mais uma vez uma a oportunidade, qualquer coisa

estamos à disposição, depois vou deixar um material com o Alan para passar para vocês, e

qualquer coisa específica, só chamar. 



Nada mais havendo a tratar, o Presidente José Carlos Eckert convidou todos para a Sessão

Ordinária a realizar-se no dia 02 (dois) de outubro de 2019, quarta – feira, no horário das

18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul –

RS.

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA 

DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO SUL,

19 DE SETEMBRO DE 2019.

ADRIANO ANTÔNIO SCHNEIDER                JOSÉ CARLOS ECKERT                     

Primeiro-Secretário                                  Presidente da Câmara de Vereadores


