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Ata nº 2.352, de 29 de outubro de 2018. 

36ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas no Plenário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, 

reuniram-se os Vereadores sob a Presidência do Vereador Irineu Feier e 

secretariado pelo Vereador Ilário Relásio Bringmann. O presidente saudou os 

presentes e a seguir pediu para o Chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack, que 

fizesse o momento espiritual. O presidente colocou em discussão e votação a 

ata nº 2.351, de 22.10.2018, sendo aprovada por unanimidade. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para participar do Três Coroas em Ação a realizar-se de  07 a 10 de 

novembro, no Centro de Cultura de Três Coroas; Convite para o II Bingo da E 

M E I Remito Rene Haack, dia 10.11.2018, às 18h no Ginásio da Escola 

Frederico Ritter; Convite para o 5º Show de Calouros dos Servidores de Três 

Coroas, dia 31.10.2018, às 19:30h, no Centro de Cultura; Of. nº 22, 

25.10.2018, do COREDE do Paranhana - Encosta da Serra para participarem 

do XXI Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Conselhos Regionais 

de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a realizar-se nos dias 7 e 8 de 

novembro; Indicação nº 17/2018, do Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que 

se disponibilize uma torneira de água quente (chimarródromo) na praça central 

– rua coberta, próximo a biblioteca ou ao espaço destinado aos artesãos do 

Município”; Indicação nº 18/2018, do Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que 

seja colocada na entrada de cada Escola de Educação Infantil, ou daquelas 

que ainda não possuem guarda no portão, a exemplo do que ocorre nas 

Escolas de Ensino Fundamental”; Indicação nº 19, do Vereador Hilário Iluir 

Behling, “Solicita que a Prefeitura ou a direção da Escola de Educação Infantil, 

ao chamar um pai ou mãe para pegar o seu filho na Escola, já providencie logo 

junto a Secretaria de Saúde uma consulta para esta criança”; Of. nº 341,  341, 

22.10.2018, com Emenda Retificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 3.675, de 

14 de setembro de 2018; Of. nº 342, de 22.10.2018, com Emenda Retificativa 

ao Projeto de Lei Municipal nº 3.674, de 14 de setembro de 2018; Projeto de 

Lei Municipal nº 3.686, de 17.10.2018, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
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contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 (um) 

ano, de 01 (um) Servente 40h.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.687, 17.10.2018, 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03 

(três) meses até o limite de 01 (um) ano, de 01 (um) Auxiliar de Professor 

40h.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.688, de 17.10.2018,  “Autoriza a contratar 

por tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 (um) abo, de 01 

(um) Pedagogo de Supervisão de Escola 40h.”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.689, de 17.10.2018, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por 

tempo determinado de 03 (três) meses até o limite 01 (um) ano, de 01 (um) 

Servente de Escola 40h.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.690, de 18.10.2018, 

“Autoriza a abertura de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.691, de 19.10.2018, “Autoriza o 

Poder Executivo a contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o 

limite de 01 (um) ano, de 01 (um) Servente 40h..”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.692, de 23.10.2018, “Autoriza abertura de Crédito Especial, dá recursos para 

cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.693, de 

24.10.2018, “Fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de dívida ativa 

da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal, e dá outras 

providências”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os persentes. Inicia 

parabenizando a comunidade luterana pela passagem da comemoração dos 

seus 97 anos de fundação no Município, assim como parabenizar a juventude 

evangélica de linha café pelo evento realizado no último sábado no pavilhão 

católico de sander. Aproveita o ensejo para parabenizar o Governador eleito no 

pleito 2018 para o Estado do Rio Grande do Sul Sr. Eduardo Leite do PSDB; 

parabeniza o candidato eleito para o Cargo de Presidente do Brasil Sr. Jair 

Messias Bolsonaro desejando que ambos façam um bom trabalho nestes 

próximos quatro anos à frente dos seus respectivos cargos. Parabeniza 

também o Sr. Thiago Link e várias outras pessoas, entre elas o munícipe Cirleu 

Duarte da empresa REDEMAC por realizarem e forma voluntária e com doação 

dos matérias a pintura do mura da Colégio 12 de maio que foi pichada no dia 
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da eleição afirmando que a atitude foi louvável visto que o Colégio portanto não 

terá prejuízo algum com o reparo de pintura que precisou ser feito no muro, o 

Vereador afirma ainda que o ato representa algo anti-político igualmente no 

primeiro turno que encheram a cidade de “papeladas” denegrindo a imagem do 

Município. Parabeniza o Grupo Teatral In Love que na última terça-feira 

realizou uma apresentação teatral no Município de Osório/RS citando que ele 

juntamente com a sua esposa e mais um casal de pais foram até lá para 

prestigiar o evento e o grupo teatral de Três Coroas citando também que no 

sábado ocorreu a premiação e o grupo recebeu nove indicações e o munícipe 

Gustavo recebeu o prêmio de melhor ator. Reitera que as reclamações com 

relação ao atendimento prestado pela Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel 

seguem acontecendo, salientando que a situação está ficando insustentável, 

ele próprio foi marcado em duas ou três publicações de facebook sobre o 

assunto sempre com muitas reclamações, fazendo uma denuncia com relação 

ao atendimento prestado pelos profissionais médicos referindo que 

dependendo da situação do paciente os profissionais tem pedido que antes de 

transcorrido o período de 1hora e meio ele não seja chamado novamente, o 

Vereador identifica que está conduta precisa ser apurada com urgência junto a 

diretoria da Fundação porque se realmente isto estiver ocorrendo trata-se de 

uma conduta altamente questionável visto que o profissional em questão está 

recebendo seu pagamento para prestar os serviços que lhe são destinados, 

além dele acreditar que as horas pagas a estes profissionais são horas corridas 

apontando que se a denuncia for verdadeira trata-se de um caso de extrema 

gravidade, pois ele acredita que a população não necessita “mendigar” por 

atendimento hospitalar sendo que os repasses financeiros da Administração a 

Fundação estão sendo feito sempre em dia. Com relação as duas indicações, 

ele enfatiza que a indicação do “chimarródromo” (instalação de uma torneira 

que sai água própria/quente para o consumo do chimarrão) na praça central é 

algo é essencial ao lazer das famílias apontando que praticamente todas as 

outras cidade da região quiçá do Estado já os tem, considerando isso de 

extrema importância e identificando que não é nada de tão difícil a ser 

concretizado por parte da Administração Pública Municipal, apontando que isso 
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não é um agrado ao Vereador Hilário e sim para toda a comunidade de Três 

Coroas, explica que as famílias vão para a praça central para seus momentos 

de lazer e quando acaba a água da térmica que trouxeram precisam ir embora 

com a instalação do chimarródromo isso não será mais necessário, apontando 

que várias pessoas já vieram lhe cobrar isso principalmente nos últimos dias, 

sendo assim, ele achou muito válido fazer esta indicação; com relação a 

indicação dos profissionais guardas nas Escolas de Educação Infantil, ele 

identifica saber que algumas já contam com estes profissionais, todavia não 

são todas, identifica que este assunto tomou maior proporção após a morte de 

uma criança no Estado, salientando que estaria sendo divulgado nas redes 

sociais um suposto áudio afirmando que no Município vizinho Igrejinha também 

teria ocorrido o sequestro de uma criança, havia também um outro suposto 

áudio que informava que na cidade de Gramado o fato também havia ocorrido, 

diante de tudo isso ele diz que os pais sempre se preocupam diante destas 

situação, além disso ele acredita que se as Escolas de ensino fundamental 

contam com este tipo de profissional as de educação infantil devem todas 

contar também citando inclusive que acha muito mais necessário que as 

crianças menores sejam assistidas neste sentido, diante de todo o exposto pela 

uma severa avaliação dentro da administração pública para que seja 

implantado este serviço também nas escolas de educação infantil na sua 

totalidade identificando que a medida não significa um alto investimento 

financeiro e que se gasta em tantas outras coisas que muitas vezes não detém 

tanta importância voltando a reiterar que é extrema a necessidade da 

colocação de guardas nas escolas de educação infantil; em relação a sua outra 

indicação refere que na semana passada foi procurado em quatro ou cinco 

situações nas quais ele foi chamado para em alguma maneira por causa de 

ficha na saúde pública por causa de crianças menores que saem das creches 

doentes e não conseguem atendimento imediato, ou seja, não tem consultas 

disponíveis, solicitando então que realmente as Secretarias de Educação e 

Saúde tenham uma comunicação, explicando que antes mesmo da Secretaria 

de Educação ligar para os pais para avisar que a criança este doente ligue 

primeiramente para a Secretaria de Saúde fazendo este primeiro contato e 
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solicitando a reserva de uma ficha para a criança se não houver ficha 

disponível logo no inicio da manhã ao menos que a tenham no primeira horário 

da tarde, enfatizando que ele não vê nada de “impossível” nisso sendo apenas 

uma questão de se adaptar e adequar a situação, salientando que é muito fácil 

chamar os pais para irem buscar seus filhos, mas não ter a preocupação de 

que estes pais precisarão perder dois ou três dias de serviço porque terão que 

esperar por uma ficha para o atendimento na saúde pública municipal. 

Agradece a presença de todos desejando que voltem sempre.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

pedindo apoio ao Presidente da Casa Legislativa bem como os demais colegas 

para que a Câmara de Vereadores faça um ofício endereçado a Secretaria da 

Educação, especialmente a Secretária Viviane Rothe e toda a sua equipe de 

trabalho, parabenizando-os, a Vereadora explica que no ultimo dia 24 de 

outubro em matéria publicada pelo Jornal NH saíram os índices de quem “fez a 

lição de casa” do projeto educação que é o fortalecimento da educação básica 

vista como essencial para que o país tome novos rumos, informando que as 

cidades de Campo Bom, Feliz e Três Coroas fizeram a lição de casa 

recebendo o diploma de excelência, ou seja, são os Municípios que bateram 

suas metas no índice de desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 

enfatizando que não é de hoje que a educação no Município é destaque nestes 

índices sendo importante lembrar que Três Coroas entre os Municípios do Vale 

do Paranhana foi o único a destacar-se, reiterando que faz um bom tempo que 

o setor da Educação do Município vem se destacando, diante de todo exposto 

portanto ela identifica que é de grande importância o envio deste ofício de 

parabenização para que isso sirva como uma motivação extra para que eles 

sigam cada dia mais neste caminho. Cita que assim como o colega Vereador 

Hilário ela já havia solicitado que fosse instalado um chimarródromo na praça 

central por duas vezes realizou o pedido e não foi atendida na época, 

identificando ser uma coisa simples de ser feita e observando que as famílias 

no geral realmente frequentam a praça e sentem falta desta facilidade, ele 

relembra que na época solicitou que junto ao chimarródromo também fosse 

disponibilizado um dispenser de erva mate, assim como o colega também 
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salienta que isso já está presente na maioria das praças dos Municípios  da 

região observando que o investimento financeiro a ser aplicado é relativamente 

baixo. Identifica que os Vereadores com absoluta certeza irão apoiar o pedido 

do sindicato feito em reunião ocorrida na tarde de hoje minutos antes da 

Sessão Ordinária se iniciar, o pedido consistiu em verificar junto a Secretaria 

da Educação sobre a possibilidade de haver o funcionamento de uma creche 

em regime de plantão para atender as crianças durante o período de feriados e 

pontos facultativos para que os pais que trabalham nestes dias tenham onde 

deixar seus filhos em segurança. Solicita que a Secretaria da Câmara oficie 

junto a Administração Municipal um pedido para que a Secretária da 

Administração ou mesmo ao próprio Poder Executivo, solicitando que seja 

encaminhado para a Câmara de Vereadores a relação dos valores licitados 

para as câmeras de vigilância que estão sendo instaladas na cidade, 

informando também o número de câmeras e os locais em que serão instaladas 

de forma especifica, visto que todos imaginam que estes pontos serão as 

principais rotas de fuga, porque na realidade alguns dizem que são 90 câmeras 

outros que são 112 e até alguns dizendo que são 124, informando também 

qual é a empresa vencedora da licitação que já está instalando as câmeras, 

justificando que estas são perguntas que a população em geral faz para eles 

(os vereadores) e, eles ficam sem ter como dar respostas claras, pois estão a 

serviço do povo para fiscalizar e estar a par de tudo que é realizado pela 

administração pública na cidade e para informar a comunidade quando esta os 

questionam, portanto o pedido total de informação consiste em informar; qual o 

valor da licitação, qual o número total de câmeras que será instalado, os locais 

em que serrão instaladas, qual a empresa vencedora da licitação que está 

realizando o serviço e o prazo de entrega, ou seja, se até o final do ano estas 

câmeras já estarão todas instaladas na cidade. Solicita também que seja 

informada em que pé esta a execução do projeto de lei aprovado em relação a 

criação do estatuto dos animais, ela cita que questionou uma resposta com 

relação a este assunto junto a Secretária de Administração Sr. Roseli Weiler 

Fiuza, estando inclusive o colega Vereador Kiko da v8 presente acrescentando 

que achou a resposta da Secretária muito evasiva identificando que a 
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comunidade está cobrando intensamente a questão principalmente pelas redes 

sociais, questionando incansavelmente o que o Poder Público Municipal fará 

em relação ao problema dos cães de rua, a Secretária teria respondido a 

Vereadora que será realizado um trabalho de castração e colocação de chips 

nos animais e aqueles que estivessem abrigando de forma particular os 

animais ganhariam alimentos para estes, mas a Vereadora enfatiza que 

aguarda que alguém representando o Poder Executivo Municipal venha até a 

Câmara de Vereadores para informa-los em que pé esta o desenvolvimento do 

projeto e realmente qual será a politica pública que será implantada para 

resolverem o problema dos cães de rua, ou seja, que coloquem os Vereadores 

desta Casa Legislativa a par de tudo para que eles possam realmente 

comentar com as pessoas e esclarecer as duvidas da comunidade, ela 

relembra que não tem facebook e nem quer ter, todavia é sabedora de que a 

comunidade está fazendo enfaticamente esta cobrança nas redes sociais, 

portanto reitera o pedido para que venham esclarecer a eles todos os pontos 

sobre este assunto. Diz sentir-se incomodada com o entrada de dois contratos 

emergenciais com diferença de data de dois dias para o cargo de servente, 

enfatizando que a própria justificativa diz; “não haver concurso em vigor”, ela 

replica, logico, não tem concurso em vigor porque a atual gestão não fez 

concurso para a categoria citada abrindo concurso público para vários cargos 

dentro da Administração Pública, porem deixando de fora a categoria dos 

serventes, ela aponta que se o Poder Público Municipal não tem interesse em 

realizar concurso público para o cargo/função servente que este deveria abrir 

as opções e terceirizar o serviço, ou seja, abrindo um processo licitatório para 

contração de uma empresa terceirizada que realize os serviços de serventes, 

pois está na hora de resolver o problema, identificando que grande parte dos 

projetos que deram entrada na Casa Legislativa e que foram a leitura na noite 

de hoje se tratam de contrato emergencial, entre estes, dois para a função de 

servente, voltando a reiterar que a contração de uma terceirizada poderia ser 

uma solução para o problema ou que seja realizado novo concurso público 

para o cargo, pois na opinião dela está realmente na hora de resolver esta 

questão dos serventes, além disso, pede que a Assessora Jurídica da Casa 
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verifique junto ao setor de RH da administração municipal se todos os cargos 

que entraram com pedido contratação emergencial realmente não possuem 

candidatos concursados a serem chamados. Com relação ao resultado das 

eleições para o pleito 2018 a Vereadora diz; “perdi uma, ganhei outra” mais na 

política é assim mesmo, referindo que estava na torcida pelo candidato José 

Ivo Sartori do MDB para o cargo de Governador do Estado, infelizmente não 

deu, com relação ao pleito Presidencial o Município de Três Coroas elegeu o 

Sr. Jair Messias Bolsonaro com 74,46% dos votos dos três-corooenses ficando 

o candidato Fernando Haddad com 25,54% dos votos três-corooenses, para o 

Governo do Estado no Município de Três Coroas o candidato José Ivo Sartori 

somou 56.92%  dos votos dos três-corooenses contra 43.08% do candidato 

eleito Eduardo Leite, dos Municípios vizinhos Igrejinha foi destaque tanto para 

o candidato eleito para a Presidência Jair Messias Bolsonaro quanto para o 

candidato não reeleito José Ivo Sartori, dos Municípios do Vale do Paranhana o 

candidato não reeleito para a vaga de Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul perdeu apenas no Município de Riozinho, enfatizando que o candidato 

eleito para a Presidência da Republica Jair Messias Bolsonaro ganhou em 

todos os seis Municípios do Vale do Paranhana, em Igrejinha a votação ficou 

assim; para o governo do estado; José Ivo Sartori 59,28% dos votos 

igrejinhenses e para a Presidência da República o candidato Jair Messias 

Bolsonaro somou 73,61% dos votos válidos dos igrejinhenses, a Vereadora 

aponta que os índices para o candidato a Presidência da República nos 

Municípios do Vale do Paranhana foram índices realmente muito altos, diante 

dos números ela expõe que realmente espera que novo Governador eleito para 

o Governo do Estado seja realmente um governador para todos, que realmente 

ele consiga baixar a alíquota do imposto principalmente aquele que incide 

sobre o setor calçadista para que as empresas que aqui estão não se mudem 

para outros estados ou passem a fazer parte de seus faturamentos em outros 

estados como o Espirito Santo por exemplo, mas ela revela que hoje já se 

decepcionou com o que leu no jornal, pois como todos sabem o Govenador em 

exercício José Ivo Sartori aumentou o imposto de ICMS 17 para 18% para 

“desafogar” o orçamento do Estado e o prazo terminaria agora no mês de 
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dezembro, todavia segundo informação trazida no jornal o novo Governador 

eleito para a gestão 2019-2022 já informou que irá prorrogar este aumento por 

mais 2 anos, portanto a Vereadora reflete que a situação está ai, não adianta 

reclamar, falar é sempre fácil porque administrar uma cidade é fácil perto do 

desafio que é administrar 497 municípios, ou seja, um estado inteiro, mas ela 

deseja que ele se saia muito bem, para o bem de todo o povo gaúcho, 

relembrando que o Governador Sartori foi o único governador a não pedir 

empréstimo e não endividar o Estado, citando que as pessoas diziam; “ah mais 

o PT pagava os servidores em dia”, ela diz que o PT pagava porque tirava um 

empréstimo atrás do outro, voltando a enfatizar que o único que não tirou 

empréstimos foi o governador Sartori, porque o ex-Governador Germano 

Rigotto também recorreu a empréstimos quando era Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul. Agradece a presença de todos renovando o convite para 

que voltem sempre.  

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia explanando que 

o Município de Três Coroas recebeu na semana passada premiação de 

destaque concedida pelo IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, o instituto é responsável por apontar estes índices em níveis nacionais 

contabilizados no país em seus estados e municípios, o Vereador explica que a 

partir de 2005 o IDEB passou a ter metas a serem atingidas pelos estados e 

municípios respectivamente, enfatizando que o Município de Três Coroas com 

apoio dos seus gestores sempre trabalhou muito bem os incentivos voltados ao 

setor da educação no Município, enfatizando que os Secretários que ocuparam 

a pasta sempre trabalharam de forma que Três Coroas tivesse destaque 

prezando sempre pela qualidade da educação oferecida, ao longo dos anos foi 

possível então que Três Coroas viesse sendo destaque ao longo dos anos 

seguindo assim até hoje, ou seja, sempre procurando manter-se acima da meta 

que estava previamente estabelecida, ele explica que a cada dois anos são 

avaliados os quintos e nonos anos no ensino fundamental e o terceiro ano do 

ensino médio, este último iniciado a partir do ano passado, explica que são 

avaliadas os métodos de aplicação das provas para os estudantes alunos 

destas séries, além da infraestrutura dos colégios e das escolas, como também 
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a formação dos professores além de outros itens menores que fazem parte da 

tabela avaliativa, portanto este prêmio que foi recebido na semana passada 

pelo atual Prefeito Municipal Sr. Orlando Teixeira dos Santos Sobrinhos e pela 

Secretária de Educação Sra. Viviane Anaí Rothe é parte de um conjunto de 

trabalho desenvolvido por todas as pessoas envolvidas desde o guarda dos 

colégios e escolas, as serventes, as secretárias de escolas os responsáveis 

por fazerem as merendas, professores, orientadores pedagógicos além dos 

pais, pois todos fazem parte dos trabalhos desenvolvidos nas escolas, ele 

enfatiza que este é um premio que todos recebem com muito carinho, atenção 

e dedicação, mas que desafia a todos a continuarem a desenvolver um 

trabalho sempre neste nível mais elevado. Informa que na semana passada 

esteve em visita a Brigada Militar do Município, na ocasião pode constatar que 

já estão em pleno funcionamento 79 câmeras de vigilância, ele relembra que 

este projeto das câmeras de vigilância foi iniciado a muito tempo atrás e Três 

Coroas foi uma das cidades pioneiras, sendo instaladas na época 18 câmeras 

no Município, hoje a previsão é que sejam instaladas 108 câmeras de vigilância 

no Município em pleno funcionamento, explica que algumas não estão ligadas 

ainda em função da energia elétrica disponível nos postos em que foram 

instaladas necessitando que seja finalizada esta questão elétrica, a principal 

função das câmeras é inibir roubos e assaltos, é evidente que isso não afasta a 

total ocorrência destes, mas o uso das câmeras de vigilância facilita a 

identificação dos criminosos colaborando com a punição destes, mas ele 

enfatiza que o Município de Três Coroas ainda não se encontra 100% sob a 

proteção das câmeras de vigilância restando alguns pontos ainda sem 

cobertura, mas salienta que os principais pontos de maior circulação e os 

representam risco de fuga já estão sendo vigiados, claro, ele enfatiza tratar-se 

de um investimento bastante alto por parte da Prefeitura Municipal em parceria 

com a Brigada Militar, CONCEPRO e outras entidades como por exemplo 

LIONS CLUBE que fazem com que este investimento possa ser realizado, ele 

relembra que a questão das câmeras de vigilância foi uma reclamação 

constante da Câmara de Vereadores nos últimos anos e realmente chegou o 

momento de apresentar este resultado. Passa a tratar de um assunto que lhe 
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surgiu na última sexta-feira, inclusive já vindo a comentar sobre ele com o 

Presidente da Casa Legislativa Vereador Irineu, inicia explanando sobre o Sr. 

Celírio Huff, tio de uma moça que nasceu e foi criada na cidade de Três Coroas 

vindo a ir embora depois de adulta e hoje está muito feliz e posicionada com a 

decisão que ela fez, e ela estará em Três Coroas no mês de novembro, com 

isso a pedido do seu tio Sr. Celírio Huff, pediu que a moça tivesse a 

oportunidade de fazer um contato com a Câmara de Vereadores para que ela 

possa apresentar-se e contar um pouco de sua história, ela chama-se Daiana 

Huff e grande parte dos Vereadores a conhece,  o Vereador relembra que ela 

teve uma infância bastante complicada em Três Coroas em razão da 

separação de seus pais, gravidez na adolescência (gravidez precoce) a não 

aceitação do pai da criança e assim por diante referindo que havia ainda outras 

situações, depois ela veio a ficar na condição de obesidade pesando 104kg 

vinda a entrar em depressão e indo embora da cidade, mudou-se para Minas 

Gerais e começou a reconstruir sua vida lá, atualmente ela tem uma faculdade 

de emagrecimento em que são vendidos cursos online para que as pessoas 

alcancem o objetivo do emagrecimento, ocorre que a vida dela será contata em 

um filme de Hollywood que irá contar toda a sua trajetória, o Vereador enfatiza 

que ela sempre coloca em evidencias suas origens sempre lembrando que 

nasceu e foi criada no Município de Três Coroas, portanto diante de todo 

expostos o Vereadora reitera portanto que ela solicitou este contato com a 

Câmara de Vereadores e aproveita o ensejo para sugerir que seja feita alguma 

espécie de homenagem a ela, ou na totalidade via Câmara de Vereadores, ou 

ainda, de forma isolado somente com os Vereadores que queiram realizar esta 

homenagem, ele explica que ela será recebida na Sede da Prefeitura Municipal 

no dia 07 de novembro as 19:00h, ele explica que não realizou a indicação 

para homenagem de forma escrita por falta de tempo hábil para fazê-la, mas 

espera contar com a aprovação unanime dos colegas para realização deste 

singela homenagem, evidencia ainda que existe reportagens nos jornais 

Integração e Panorama, com o título; “História de empreendedorismo de três-

corooense virará roteiro de Hollywood” o produtor do filme é o cineasta 

Frederico Lapenda sócio do produtor Stan Lee, criador de filmes como  
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Homem-Aranha e sete anos no Tibet, entre outros, portanto deixa registrado 

reiterando seu pedido para que seja feita uma homenagem a Sra. Daiana Huff 

em nome de toda a Câmara ou de maneira particular por parte dos Vereadores 

interessados. Agradece a presença de todos.  

 NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que encaminhara as Indicações nº 17, 18, e 19 aos 

setores competentes. Colocou em discussão e votação os Projetos de Leis 

Municipais nº 3.676, 3.682, 3.683 e 3.684, e estes foram, um a um, aprovados 

por unanimidade. Colocou em discussão e votação os dias das Sessões 

Ordinárias do mês de novembro sendo aprovados os dias 01 excepcionalmente 

às 18h, dia 12, 19 excepcionalmente às 20h e dia 26. Foi aprovado que se faça 

uma placa em homenagem a Sra. Daiana Huff, que será entregue no dia 

07.11.2018, na Sede da Prefeitura Municipal, às 19h. Aprovado que se faça um 

ofício endereçado a Secretaria da Educação para promover uma reunião com o 

Sindicato dos Sapateiros, a Secretária de Educação e os Vereadores. Não 

havendo mais nada a tratar o presidente convidou a todos para virem à 

próxima Sessão Ordinária dia 01 de novembro de 2018, às 18:00h, e encerrou 

está Sessão Ordinária. Três Coroas/RS, 29 de outubro de 2018 

 


