INFORMATIVO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TRÊS COROAS PARA TODOS

JANEIRO A JUNHO/2021

Buscando uma cidade melhor para
nossa população, focamos o trabalho.
Conﬁra nas páginas seguintes algumas
ações realizadas no primeiro semestre.
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ESTA ADMINISTRAÇÃO SE
PREOCUPA COM A VERBA PÚBLICA
A Administração Municipal adquiriu, com recursos
próprios, uma Escavadeira Hidráulica no valor de
R$ 509.900 reais. Com esta máquina faremos uma
grande economia aos cofres públicos, tendo em
vista que somente de 2017 a 2020, a Prefeitura
gastou R$ 2.723.434,02 em aluguel deste tipo de
máquina, representando uma média de quase R$
700 mil ao ano. Ou seja, com a economia de um
ano de aluguel, a escavadeira estará paga, e o
Município terá um bem.

A diminuição do número de Cargos em Comissão
(CCs) gerou uma economia de R$ 791 mil reais na
folha de pagamento, nos primeiros cinco meses
desta Administração, comparando com os mesmos
meses de 2020.

A Prefeitura, visando a economia e a melhora na
prestação dos seus serviços, trouxe a Secretaria de
Agricultura para o prédio da Prefeitura. O Meio
Ambiente passou a fazer parte da secretaria de
Planejamento e a Emater e o Médico Veterinário
passaram a atender em uma sala do Ginásio
Municipal, ao lado do SINE.
Essa pequena mudança trouxe uma economia de
mais de R$ 36 mil aos cofres públicos, somente no
primeiro semestre.

Nesta Administração os secretários municipais usam seus próprios telefones
celulares. Comparando os primeiros seis meses de 2021, com o mesmo tempo de
2020 a economia aos cofres públicos foi de R$ 6.336 reais.
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CAPACITA TRÊS COROAS
Geração de emprego e renda é uma das
prioridades da Administração Municipal e, para
que isto aconteça se faz necessário, cada vez
mais, capacitar nossa população. O programa,
recém lançado, Capacita Três Coroas, conta com
dezenas de cursos, em segmentos diversos, todos
gratuitos. Contamos com programação de cursos
até o ﬁm do ano. O Capacita Três Coroas é uma
parceria entre Prefeitura, Fgtas/Sine e Senar.

CURSOS JÁ REALIZADOS:
Paniﬁcação caseira - 10 alunos
Autoconhecimento e relações interpessoais - 10 alunos
Bolachas e salgados caseiros - 10 alunos
Aproveitamento integral de alimentos - 10 alunos
Instalação de motores elétricos - 10 alunos
Jardinagem - 10 alunos
Tratores agrícolas - 7 alunos
Tortas e docinhos caseiros - 9 alunos
Artesanato e confecção básica do vestuário - 10 alunos
Produção de alimentos a base de arroz - 9 alunos
Retroescavadeira - operação e manutenção - 7 alunos
Básico de plantas medicinais - 10 alunos

ESPORTE PARA TODOS ATENDENDO A MELHOR IDADE
A Administração Municipal está trabalhando em um programa de esportes que contemplará toda a
comunidade: o Esporte para todos.Em fase ﬁnal de ajustes, o Esporte para todos, deve iniciar no
próximo mês de julho com o Saúde em Movimento, que contemplará as pessoas da melhor idade,
buscando oportunizar melhor qualidade de vida, promovendo saúde e bem-estar para este público. As
demais atividades que o Esporte para Todos contemplará para adolescentes de 5 a 17 anos, no turno
inverso da escola, serão: futebol de campo, futebol sete e futsal, patinação, badminton, basquete,
karatê, ginástica rítmica, patinação artística, tênis de quadra e de mesa, voleibol, handebol, taekwondo,
capoeira, futevôlei, jiu jitsu, danças, teatro e recreação infantil. Mas essas ainda dependem da liberação
da Secretaria da Saúde, pois ainda vivemos em tempos de pandemia de Covid-19. Com certeza, o
Esporte para todos é o mais completo programa público de incentivo e fomento aos esportes da região
do Vale do Paranhana, com objetivo de atender crianças e adolescentes, buscando diminuir situações
de vulnerabilidade social, acompanhando e incentivando a prática esportiva.

O projeto Escola de Sapateiros terá seguimento numa parceria entre Prefeitura e
Sindicato das Indústrias do Calçado de Três Coroas.

INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PÁGINA 4

Iniciativas que despertam o sentimento de pertencimento,
solidariedade e espírito comunitário vêm sendo
desenvolvidas
Em março foi instalado, junto ao Ginásio Municipal de Esportes, um atelier de produção e restauração
de objetos decorativos para datas importantes no município. Durante essas ações, voluntários se
reúnem para ajudar na confecção e na recuperação dos objetos já existentes, além de participar da
instalação dos mesmos. A atividade é coordenada pelo CRAS.

A ação Correntes de Bandeirinhas, que consistiu na instalação de um varal com bandeirolas nas cores
da bandeira oﬁcial do município, nas fachadas de escolas, entidades, comércio e lares, mobilizou a
comunidade. O objetivo foi homenagear a passagem dos 62 anos de emancipação da cidade, quando
também foi desenvolvida uma ação solidária com arrecadação de alimentos não perecíveis em prol do
CRAS e de ração canina para a ONG Mascote de Rua.

Em apoio às manifestações
artesanais, recentemente foi
criada a Associação dos
Artesãos no município.

Realizamos um levantamento
das manutenções necessárias
no Parque Municipal das
Laranjeiras para a retomada do
turismo.

Três Coroas foi contemplada em
um projeto, via Ministério do
Turismo, que viabilizou a
aplicação de placas de
sinalização. As placas possuem
as faixas na cor marrom, que é a
sinalização dos pontos de
atrativos turísticos da cidade.
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A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PROMOVEU HOMENAGEM DE PÁSCOA
A Páscoa é um período de muita reﬂexão para a grande maioria das famílias. Neste ano, a comunidade escolar
produziu vídeos com a participação dos estudantes e equipes das escolas e os divulgou nas redes sociais com o
intuito de celebrar a vida e promover o amor ao próximo, a generosidade e a empatia.

AULA PARA OS PEQUENOS
O início do ano letivo nas escolas de Educação
Infantil do município foi marcado por muita alegria.
Nessa data, os funcionários das escolas de educação
infantil foram recebidos pelas equipes diretivas e com
a visita da secretária Marinês Margaret Fey, do
prefeito Alcindo de Azevedo e do vice-prefeito Irineu
Feier. O Maestro João Borba abrilhantou o momento
ao som de violino.

ENCONTRO COM DIRIGENTES
A Secretaria de Educação e Desporto promoveu o
primeiro encontro de diretoras, vice-diretoras e
coordenadoras.
O prefeito Alcindo de Azevedo e o vice-prefeito Irineu
Feier, deram as boas-vindas a todos os proﬁssionais
da educação e desejaram um ótimo ano de trabalho.
Em seguida, os representantes da secretaria de
Saúde, Dr. Tiago Ferrão, hoje secretário da pasta, e o
enfermeiro Marcelo Muller, reforçaram as
informações sobre as medidas de prevenção ao
COVID-19.

VISITA AO GOVERNO
DO ESTADO
Uma comitiva de Três Coroas visitou a secretaria de
Educação do Estado. Na ocasião, os três-coroenses
reuniram-se com a secretária adjunta de Educação
Ivana Genro Flores, quando entregaram ofício
solicitando que fosse priorizada a vacinação dos
proﬁssionais da educação. Na oportunidade foi
também solicitada uma renovação de classes
escolares do Colégio Estadual 12 de Maio.

ALIMENTOS PARA AS
FAMÍLIAS DE ESTUDANTES
Estão sendo entregues cestas de alimentos,
viabilizadas com verba do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinada a
alimentação escolar de 2020 que não ocorreu em
função da pandemia. Todos os estudantes da rede
municipal de ensino receberão um kit com alimentos
não perecíveis, frutas e verduras.
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ANIVERSÁRIO DE TRÊS COROAS
Com o objetivo de fomentar a cultura e de celebrar a passagem do aniversário de
emancipação de Três Coroas, levar alegria e preservar a memória local, criando
parceria com artistas e agentes culturais locais foi criado um evento on-line.
Fazedores de cultura e comunidade foram parceiros, e também protagonistas, na
execução e na apresentação das lives.

A CULTURA TEM NOSSO APOIO
Junto com o Conselho Municipal de Política
Pública Cultural, a secretaria de Turismo e
Cultura vem acompanhando e contribuindo com
o desenvolvimento dos projetos contemplados
pela Lei Aldir Blanc, através de edital que
premiou 34 trabalhos culturais locais. A próxima
demanda junto ao Conselho é a Conferência
para eleição dos novos conselheiros e a
apresentação do Plano de Cultura à toda classe
artística.

CICLISMO: QUALIDADE DE VIDA
Três Coroas, Igrejinha, Taquara e Rolante estão
engajados na busca da previsão orçamentária
de políticas públicas nos Planejamentos
Plurianuais das Administrações, que
contemplem o ciclismo como um vetor de
qualidade de vida para as populações locais.
Para chamar a atenção foi realizado um passeio
ciclístico. Provocar uma estruturação do
Conselho de Dirigentes de Turismo da Região
do Paranhana - Coditur-Ampara também foi
objetivo da ação.

INCENTIVO AOS
PRODUTORES RURAIS
O turismo rural é considerado uma grande
manifestação turística e tem tido atenção da
Administração Municipal. Em parceria com a
Emater, estamos buscando traçar ações e
políticas de desenvolvimento do turismo rural.
Entre elas, desenvolver as propriedades rurais
para a visitação turística, além da criação de
uma comissão de apoio às feiras e produtores
rurais.
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A rede municipal de
ensino conta com uma
nova proposta para o
atendimento educacional
especializado
Além dos atendimentos com fonoaudióloga,
ﬁsioterapeuta, terapeuta ocupacional,
assistente social e psicóloga oferecidos pela
APAE de Três Coroas, com o apoio e

PÁGINA 7

participação dos professores especializados
que atuam na Escola Especial Eduardo
Krummenauer, desde janeiro passado, todas
as escolas municipais terão em suas
dependências as salas de recursos.
Também foi retomado o trabalho do Núcleo
de Atendimento Educacional Especializado NAEE que dispõe de psicopedagogas,
psicólogos e fonoaudióloga. Neste espaço são
ofertados atendimentos individuais com
alunos que necessitam de acompanhamento
multidisciplinar.

JORNADA PEDAGÓGICA
Com o tema “desaﬁos educacionais em tempos de
pandemia”, o evento, virtual, teve como objetivo
instrumentalizar os proﬁssionais da educação com
aprendizagens signiﬁcativas, a ﬁm de priorizar a
corresponsabilidade com as boas práticas
educacionais.

VACINAÇÃO PARA
OS PROFESSORES
No último dia 02 de junho, foi iniciada a vacinação
da covid-19 para os proﬁssionais da educação.

JUNHO, MÊS DO
MEIO AMBIENTE
O Dia Mundial do Meio Ambiente é 5 de junho, mas
a Prefeitura promoveu diversas ações, durante todo
o mês, buscando conscientizar a população a
respeito da importância de cuidarmos do meio em
que vivemos.
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EMENDAS PARLAMENTARES
O Município foi agraciado com
importantes emendas parlamentares
que oportunizarão investimentos em
diversas áreas.

Emenda de R$ 170 mil reais
para investimentos no
Município, do Deputado
Federal Alceu Moreira (MDB).

O Deputado Federal Bibo
Nunes (PSL) encaminhou
emenda parlamentar no valor
de R$ 200 mil reais, para a
aquisição de equipamento
agrícola.

A emenda parlamentar do
Deputado Federal Giovani
Feltes (MDB), no valor de R$
400 mil reais, é para o fomento
do setor agropecuário,
agricultura familiar e aquisição
de maquinário.

R$ 100 mil reais, para custeio
dos serviços de assistência
hospitalar e ambulatorial para
Três Coroas é a emenda do
Deputado Federal Carlos
Gomes (Republicanos).

O Deputado Estadual Dalciso
Oliveira (PSB) destinou ao
Hospital Oswaldo Diesel, de
Três Coroas, emenda
parlamentar no valor de
R$ 150 mil reais.

Para a saúde, recebemos
emenda parlamentar do
Deputado Estadual e
Presidente da Assembleia
Legislativa do RS Gabriel
Souza (MDB), no valor de
R$ 100 mil reais.
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SISTEMA TROCA-TROCA
BENEFICIA AGRICULTORES
O sistema troca-troca de sementes de milho, através de convênio com o Governo do
Estado oportunizou atendimento a mais de 60 produtores, com 3.200 kg de sementes
entregues. O agricultor planta, colhe e somente em março do ano que vem realizará o
pagamento.

CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA
Em março foi dado início às inscrições para castração de cães e gatos de rua no
Município.
Já contamos com 311 animais inscritos, dos quais já foram castrados 102.

Nos primeiros cinco meses do ano foram atendidas 90
propriedades com serviços de retroescavadeira e caminhão
caçamba, viabilizando a manutenção de estradas, valos,
reservatórios d'água, terraplenagens e aterros.

Mais de 80 propriedades foram contempladas com serviços de
ensiladeira e mais de 20, com serviços de implementos agrícolas.
De janeiro a maio foram feitas mais de 1.900 toneladas de silo de milho.

Os produtores rurais do
Município receberão uma
carteirinha para atendimento
médico e dentário. O objetivo é
facilitar e garantir o acesso ao
atendimento para os nossos
agricultores, devido à distância,
o deslocamento e, muitas vezes,
a diﬁculdade do contato
telefônico.
Os produtores que quiserem
receber a carteirinha, devem
comparecer na Prefeitura,
munidos de comprovante de
endereço e da atividade rural.
Mais informações pelo telefone
(51) 3546-3390 ou
presencialmente, na secretaria
de Agricultura.
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SAÚDE É PRIORIDADE

MELHOR ATENDIMENTO
Foi criado o Centro do Covid Municipal, no
Ginásio Municipal de Esportes de Três
Coroas. A medida foi tomada para
estabelecer um apoio ao Hospital e melhor
atender a nossa população.
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

MÉDICOS PARA
ATENDIMENTO COVID
Sempre pensando em oferecer um melhor
e mais eﬁciente atendimento a população,
foi contratada uma empresa para realizar
os serviços médicos junto ao Centro do
Covid-19, no Ginásio Municipal.

HOMENAGEM MERECIDA
Os proﬁssionais de saúde estão na linha
de frente, sempre prestando atendimento
de qualidade e humanizado para a nossa
comunidade.
Foi realizada uma homenagem a eles em
reconhecimento pelo trabalho que
prestam.
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SEMPRE PENSANDO NA POPULAÇÃO
Pensando em melhor atender a população, os setores de Transporte e de Vigilância
Sanitária estão em novo endereço: no Ginásio Municipal de Esportes, na Rua Luís
Volkart, 267, no Centro. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

DOCES NA PÁSCOA
O CRAS promoveu uma ação de Páscoa,
através dos seus Programas Sociais
Primeira Infância Melhor e Criança Feliz,
quando foram distribuídas 138 cestinhas
com doces para as famílias cadastradas.

PARA AS MÃES
O Programa da Primeira Infância realizou
uma ação alusiva ao dia das mães. Foi
entregue leite para as famílias cadastradas
em uma sacola retornável, incentivando a
sustentabilidade social.

VACINAS PROTEGIDAS
O Governo do Estado encaminhou para o
município três geladeiras especiais para o
acondicionamento de vacinas. As mesmas
estão na secretaria da Saúde, no centro, e
nos postos de saúde de Linha Café e
Sander.

FISCALIZAÇÃO UNIFICADA
Para melhor atender os contribuintes a
ﬁscalização municipal, sanitária e
tributária, estão atendendo em um mesmo
local, na Prefeitura. Telefones: 3545-7800 e
99758-5376.
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Nossa equipe trabalha com empenho e dedicação na vacinação contra Covid-19.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO ATÉ 22 DE JUNHO
Primeira dose: 8.763 | Segunda dose: 2.970 | Total: 11.733

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS NO CRAS
Foram realizados 913 atendimentos até o mês de maio na Assistência Social
MÊS / TIPO DE
ATENDIMENTO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

TOTAL

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

214

260

492

429

421

1.816

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

324

393

652

798

521

2.688

REUNIÕES FAMILIARES

9

4

15

40

17

85

VISITAS DOMICILIARES

32

30

165

176

40

443

VALORES GASTOS
COM A COMPRA
DE ALIMENTOS

R$ 12.424,00

R$ 9.160,00
R$ 25.650,00
R$ 94.290,00

-----------

-----------

R$ 26.003,00

R$ 167.527,00

QUANTIDADE DE
ALIMENTOS
ARRECADADOS

-----------

FEVEREIRO

252

1.087

2.419

3.758
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OBRAS SÃO NECESSÁRIAS
PROJETO DA
ROTA PANORÂMICA
O projeto da Rota Panorâmica foi apresentado
aos deputados federais Bibo Nunes e Lucas
Redecker, na visita que os parlamentares
ﬁzeram ao Município.
O Ministério do Turismo receberá o projeto em
breve. A intenção da Administração Municipal é
buscar verba federal para viabilizar a obra.

Um anseio da comunidade, o
recapeamento asfáltico da Rua
Brasil, em Linha Café, foi
realizado.

O Bosque das Orquídeas
Wilson Ribeiro da Silva ﬁcou
lindo com a nova iluminação.

Iluminação na Rua Arnaldo
Port, bairro Águas Brancas,
antiga reivindicação dos
moradores do local, atendida
pela Administração Municipal.

A Administração Municipal está
desenvolvendo projetos de
ajardinamento, como em frente
à Prefeitura, canteiros da
Avenida João Corrêa e da
Avenida Santa Maria, além de
outros pontos da cidade.

Foi assinado convênio com o
consórcio Pró-Sinos, alinhando
a parceria com o Município, o
que possibilitou também a
locação de um britador.

Foram colocados os decks junto
as duas pontes do Rio
Paranhana, no centro da cidade,
trazendo mais beleza e
segurança.
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FORAM REALIZADAS MELHORIAS
EM VÁRIAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
CONFIRA:

Estradas da localidade de
Furnas Alta

Localidade de José Velho

Estrada de Figueira

Canastra Baixa, Canastra Alta e
Ressaco

Estradas de Serra Grande

Batingueira, Rodeio Bonito e
Figueira

A obra de duplicação da Av. João
Corrêa, no centro, foi retomada

Localidade de Bororó
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A SECRETARIA DE OBRAS REALIZOU
DIVERSAS MELHORIAS E LIMPEZAS,
ENTRE ELAS:

Ponte Linha Três Coroas

Melhorias e limpeza em vias e
espaços públicos do município

No espaço onde era o SESI

Centro Municipal de Estudos
Ambientais, em Moreira

Beira do Rio Paranhana

Limpeza da praça Aﬀonso Saul

Adequação e conclusão da
galeria de acesso ao Beco
Catarina

Os pontilhões das ruas Itapuã e Harmonia, no loteamento
Pinheirinhos, na linha 28, foram reformados
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PREFEITURA BUSCA SOLUCIONAR
PROBLEMA SANITÁRIO

A Prefeitura busca solucionar o problema sanitário causado pela população de garças O trabalho de manejo da população de
garças-vaqueiras que ocupam as margens do Rio Paranhana foi realizado em maio passado, mas as aves seguem sendo
monitoradas. Foram 15 dias intensivos de trabalho, período em que se atingiu sucesso de 100% de realocação de mais de 300
garças do local. O problema sanitário que culminou neste trabalho, por hora está resolvido. Mas as garças não desistiram de se
acomodar na redondeza, a cerca de 500 metros do local original, subindo rio. A empresa contratada, Charrua Falcoaria, é
especializada nessa técnica de afugentamento que se utiliza de aves de rapina para dispersar as garças, sendo que os falcões
são registrados e a empresa toma todos os cuidados na criação dos mesmos.O trabalho realizado foi ﬁnanciado pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente - Comma, com coordenação da prefeitura, através da secretaria de Planejamento, Habitação e Meio
Ambiente e suporte logístico do Grupo Escoteiros Paranhana.

ÁREA PARA COMPOSTAGEM
O Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para
Calçados de Três Coroas – Sictc iniciou o movimento de
devolução de seu Aterro de Resíduo Industrial Perigoso –
ARIP ao Município. Inicialmente a Prefeitura utilizará a
área para a compostagem dos resíduos de podas, galhos
e lixo orgânico das escolas, produzindo composto próprio
a ser reutilizado na agricultura e áreas públicas, não
sendo mais necessário a compra desse insumo.

Você sabia que algumas secretarias municipais tem seu próprio protocolo?
* Secretaria de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente os protocolos são realizados junto ao balcão da mesma, na
Prefeitura. WhatsApp (51) 99759-3447.
* Secretaria de Saúde os protocolos são realizados junto ao posto de saúde central, na sede da Secretaria. Telefone (51)
3546-7728 Ramal 7718 (ouvidoria)
* Secretaria de Obras os protocolos são realizados junto ao balcão da mesma, na Rua Parobé nº 100, bairro Vila Nova.
WhatsApp (51) 99753-3586.
* Secretaria de Educação os protocolos são realizados no balcão da mesma, na Rua Mundo Novo nº 130, no Centro.
Telefone (51) 3546-1418.
Nas demais secretarias os protocolos são realizados no balcão de atendimento da Prefeitura. Telefone (51) 3546-7800.
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A Secretaria de Planejamento e Habitação trabalha na busca de verbas federais, como:
- Encaminhamento para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para a obra de pavimentação
asfáltica, no valor de R$ 1,3 milhões de reais, referente ao recapeamento asfáltico das Ruas Visconde do
Mauá, Bororó e Brasil;
- Encaminhamento de documentação referente a uma emenda parlamentar recebida em maio, para a
aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R$ 400 mil reais;
- Encaminhamento de propostas ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para aquisição de
equipamentos agrícolas, com valor superior a R$ 1 milhão de reais.

Atualmente há uma grande preocupação quanto a maus tratos a animais domésticos. Neste sentido, são
realizadas ﬁscalizações e orientações acerca dos cuidados necessários com os referidos animais.

Alguns trabalhos realizados pela secretaria de Planejamento e Habitação:
- Manutenção/atualização de cerca de 9.800 cadastros imobiliários, além da criação de 103 novos, o que implica
também em vistorias para veriﬁcação das informações no local;
- Confecção e revisão de 125 certidões diversas (descritiva de imóveis, certidão de demolição, certidão de
zoneamento, multas ambientais);
- Análise de mapas e memoriais de fracionamentos, desmembramentos, fusões e loteamentos, bem com
confecção das respectivas certidões;
- Análise e pareceres em 05 processos de usucapião;
- Análise de pedidos de 16 autorizações para ampliação de rede elétrica em áreas rurais;
- Interface com os Registros de Imóveis de Três Coroas, Igrejinha e Taquara para a solução e identiﬁcação de
matrículas, bem como encaminhamento das escrituras e matrículas (doações de ruas e terrenos ao Município);
- Cadastramento de dados de alvarás e habite-se no sistema SISOBRAPREF WEB da Receita Federal (todos:
públicos e privados). A partir de 11/02/2021 tal informação é realizada através de certiﬁcação digital;
- Encaminhamento e acompanhamento das alterações solicitadas a serem realizadas no mapa digital – GAUSS;
- Análise das informações contidas em cerca de 200 guias de ITBI quando as mesmas dão entrada no sistema.
Emissão de parecer em relação ao cadastro informado, ou até mesmo na falta de algum documento exigido;
- Confecção da licença para que o contribuinte possa ter acesso a rede de água a qual é gerida pela Corsan.
Neste semestre já foram 31 licenças expedidas;
- Já foram expedidos 39 habite-ses. Carta expedida quando a ediﬁcação está concluída e em condições habitáveis.
Neste momento é veriﬁcada se a ediﬁcação está de acordo com a licença quanto à metragem, material e
localização;
- Foram emitidos 54 alvarás de construção;
- Foram realizadas vistorias, análise e confecção de licença para demolição, sendo expedidas 10 licenças.
A secretaria está em busca de empresas
capacitadas para atender a lei 13.465/17 do
REURB (Regularização Fundiária Urbana).
O Município busca ﬁrmar parceria
público/privada para regularizar vários
loteamentos irregulares.

Foram emitidos:
28 Alvarás de serviços ﬂorestais
4 Licenças prévias
2 Licenças de instalação
15 Licenças de operação

INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PÁGINA 18

ADMINISTRANDO PARA POPULAÇÃO
Prorrogação do IPTU
Levando em conta a situação econômica da maioria da população, em função da pandemia de covid19, a Administração oferece novas datas para pagamento do IPTU.
A 1ª parcela ou parcela única, com vencimento dia 10/06/2021 prorrogado para o dia 10/08/2021, a 2ª
parcela do dia 12/07/2021 para o dia 10/09/2021, a 3ª parcela do dia 10/08/2021 para o dia 11/10/2021, a
4ª parcela do dia 10/09/2021 para o dia 10/11/2021 e a 5ª parcela do dia 13/10/2021 para o dia
10/12/2021. A taxa de ﬁscalização também ganhou novas datas: de 12/04 para 09/08 e ISS de 12/05
para 08/09.

Parcerias são sempre importantes
Constantemente são realizadas parcerias com entidades na busca de capacitação, fomento ao
empreendedorismo e manifestações esportivas e culturais, como por exemplo, com o Senar.

A Administração Municipal não está
medindo esforços para gerar empregos
e mais renda para a população
trescoroense.
Exemplo disso é o apoio e alinhamento
com os diretores da empresa Crisdu
Moda Íntima, que está se instalando na
antiga fábrica da Crisalys. A expectativa
é que sejam gerados 200 empregos
diretos, com potencial de crescimento.

O prefeito Alcindo de Azevedo
participou do encontro de explanação
sobre o programa RS TER, que é uma
política público-privada, coordenada
pela Secretaria do Trabalho e
Assistência Social (STAS) e Fundação
Gaúcha do Trabalho e Ação Social
(Fgtas), com o foco na geração de
trabalho, emprego e renda, fomentando
o empreendedorismo, focado nos eixos:
acesso ao crédito, qualiﬁcação para
gestão e acesso ao mercado. Em Três
Coroas, a coordenação é feita pelo
Fgtas/Sine.

O Conselho Tutelar de Três Coroas
promoveu uma ação em alusão ao Maio
Laranja, no dia nacional de combate a
violência e exploração sexual de
crianças e adolescentes, em 18 de maio.
Vários representantes do Poder
Executivo prestigiaram o evento.

As empresas locais não são esquecidas e as portas da Prefeitura estão abertas para o diálogo,
fomentando, apoiando e incentivando os empreendedores locais, além de trabalhar na atração e apoio
a novos investidores para o município. Nas fotos acima algumas visitas realizadas.
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O Turismo, em Três
Coroas, está
apresentando
crescimento, com novos
investimentos
A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura
está visitando os empreendimentos turísticos,
gastronômicos e culturais do centro da cidade e também
do interior.
Atualmente contamos com 17 unidades de hospedagem,
que somam 530 leitos.
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A Administração Municipal está de portas abertas para o
diálogo, trocar ideias e apoiar. Além disso, realiza obras
em prol do desenvolvimento do turismo. Entre estas já
realizamos:
* Acesso para um meio de hospedagem que se instalará
em breve na localidade Moreira;
* Melhoria na infraestrutura junto a um novo
empreendimento turístico de hospedagem rural na
localidade de Rodeio Bonito, que será inaugurado;
* Melhoria na infraestrutura junto a um meio de
hospedagem com a temática de bem estar na localidade
de Furnas Baixas;
Conﬁra abaixo imagens de visitas realizadas.

Gê Mendes, autor três-coroense, com
Carine Setti, diretora de Cultura

Desenvolvendo Turismo Rural / Morangos Riegel
Cristian Krummenauer, diretor de Turismo

Visita técnica no Sítio Talismã,
localidade de Figueira

Visita técnica na hospedagem
Recanto Vista do Vale

Desenvolvendo roteiro Gastronômico
Restaurante Mestre Pescador

Desenvolvimento turístico na presença do secretário
de turismo de S.Fco de Paula, Rafael Castelo Costa

Gilce Lourenço, autor três-coroense

Hirt Avicultura Colonial, visita técnica

Desenvolvendo ações do agroturismo
na Casa do Queijo

INFORMATIVO DA

CONTATO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

www.trescoroas.rs.gov.br

TRÊS COROAS PARA TODOS
JANEIRO A JUNHO/2021

e-mail@e-mail.com.br
Av. João Corrêa, 380, Centro
Três Coroas/RS

