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2021: um ano desaﬁador, mas com
muitas conquistas para Três Coroas.
Conﬁra algumas ações da
Administração Municipal neste
1º ano de governo
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INVESTIR EM EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA
DOS TRABALHOS É SEMPRE PRIORIDADE NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

No primeiro semestre a Administração Municipal
adquiriu, com recursos próprios, uma escavadeira
hidráulica no valor de R$ 509.900,00. Esta aquisição
proporciona uma economia média de R$ 700.000,00
ao ano aos cofres públicos, pois de 2017 a 2020, a
Prefeitura gastou R$ 2.723.434,02 em aluguel deste
tipo de máquina.

Em novembro a Administração Municipal adquiriu,
para a Secretaria de Educação e Desporto, um ônibus
da marca Marcopolo, modelo Volare V8L, que já veio
adaptado aos cadeirantes. O veículo foi adquirido com
recursos próprios com investimento de R$ 374.000,00.

A Prefeitura adquiriu um caminhão para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Três Coroas, da marca
Volkswagen, modelo 16-220 Worker, ano 2002, 6 passageiros, capacidade para 4.000 litros de água e bomba de 350 gl. O
caminhão é totalmente equipado, com melhor tecnologia que o antigo, de fácil manutenção e reposição de peças,
trazendo mais qualidade e segurança.
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AQUISIÇÕES PARA A
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Caçamba agrícola hidráulica de metal
com capacidade para 5 toneladas

Enxada rotativa com 2 metros de largura

Graxeira propulsora pneumática com
capacidade para 30kg

Grade aradora hidráulica

Arado subsolador

Colhedora de forragens (ensiladeira) de 12 facas
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Foram realizadas diversas melhorias na rodovia ERS 115. No mês de julho, a Administração Municipal visitou o presidente da EGR
Marcelo Gazen, quando fez a entrega de um projeto de melhorias na rodovia, uma proposta bem elaborada com descrições e fotos,
solicitando obras como: acesso ao loteamento Semaco, rótula de acesso ao bairro Mundo Novo 3, acesso ao bairro Vila Schell, rótula
de acesso ao Bairro Sander, Linha Café e Polo Industrial, acesso ao Bairro Quilombo; encanamento pluvial às margens da rodovia,
nos bairros Águas Brancas, Vila Schell e Vila Dreher e melhorias na rótula de acesso ao Bairro Vila Dreher; pintura de sinalização
horizontal nos dois sentidos da via, na entrada da Vila Schell.

Nossas praças ﬁcaram mais bonitas e aconchegantes com os
novos bancos de concreto que a Prefeitura adquiriu, garantindo
também uma grande durabilidade.

Os novos decks às margens do Rio Paranhana receberam
bancos ﬁxos.

Duas ações promovidas pelo Conselho Tutelar de Três Coroas contaram com a participação da Administração Municipal: em agosto,
aconteceu um "adesivaço" em veículos com o adesivo da campanha "Faça Bonito”, objetivando a conscientização e o combate ao
abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes; em setembro, ocorreu Seminário Intersetorial sobre "prevenção ao
suicídio", em alusão ao “Setembro Amarelo”.

A Administração Municipal está providenciando o Plano de Prevenção de Incêndio – PPCI para todas as escolas do Município.
Foi contratada uma empresa terceirizada para a confecção dos projetos e acompanhamento da aprovação junto aos
Bombeiros, os quais, assim que aprovados serão implantados. O investimento de mais de R$ 65 mil, para sete escolas infantis,
sete de ensino fundamental e na Escola Especial Eduardo Krummenauer - APAE. Somente duas escolas contavam com PPCI
até então. A Administração tem a intenção de implantar também nos demais prédios públicos. Trata-se de uma demanda
antiga que está sendo realizada.
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Em agosto foi assinado o convênio entre a Associação de
Bombeiros Voluntários de Três Coroas e Prefeitura Municipal. A
Associação existe há mais de 15 anos e passou a ser responsável
por toda a parte burocrática e jurídica dos Bombeiros, passando
a ser uma Organização da Sociedade Civil - OSC, a exemplo de
cidades da região e mais outros 60 municípios do Estado. A
Prefeitura faz repasse de verba mensal através do convênio para
manutenção da corporação. Com esta ação, a Administração
Municipal regularizou uma situação que há muitos anos estava
de forma irregular.

A empresa Crisdu está em expansão no município, contando
com quase 100 colaboradores. No mês de novembro a
Administração Municipal visitou novamente a indústria,
caminhando pelo ambiente de produção, e conhecendo o
espaço que em breve, será destinado a um laboratório de
tecnologia (TI), bem como o refeitório.

O fortalecimento das relações entre a Administração Municipal e
Polícia Civil, com aprimoramento da segurança pública no
município foram os assuntos tratados em reunião que ocorreu
em setembro passado, entre os dois órgãos.

Integrantes do Sebrae visitaram a Prefeitura, no mês de agosto.
No encontro foram ﬁrmadas futuras parcerias.

A Administração Municipal recebeu a visita do professor Delmar,
Reitor da Faculdades Integradas de Taquara - Faccat, em junho.
A importância da instituição para a região e parceria com o
município na realização de cursos, foram pautas do encontro.

No segundo semestre a Escola de Sapateiros retomou as
atividades. O projeto realizado desde outubro de 2008, em
parceria entre o Sindicato da Indústria de Calçados de Três
Coroas - SICTC e Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT,
conta com apoio ﬁnanceiro da Prefeitura Municipal de Três
Coroas, sendo que em 2021 foram destinados R$ 27 mil para o
projeto.
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O prefeito de Três Coroas Alcindo de Azevedo esteve em Brasília, em novembro,
realizando visitas a ministérios e deputados federais, apresentando projetos e reivindicando recursos para o Município. Com o deputado Bibo Nunes (PSL), garantiu uma
emenda de R$ 50 mil para a Apae em 2022. A deputada Liziane Bayer (PSB), também foi
visitada, bem como o ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni e o senador
Luis Carlos Heinze.

Três Coroas recebeu o Ônibus Lilás, do Governo do
Estado, no mês de agosto. Trata-se de uma unidade móvel
projetada e adaptada especialmente para o atendimento,
auxílio e informação às mulheres, assim como o acesso
aos serviços da rede de atendimento à mulher em
situação de violência. A ação foi direcionada para todas as
mulheres mesmo as que não são vítimas de violência.
Também oferecendo informações sobre o assunto. Tudo
de forma gratuita. Foram realizados mais de 60 atendimentos.

A Administração Municipal prestigiou a Feira Zero Grau,
que ocorreu em Gramado, de 15 a 17 de novembro. O
evento reuniu os principais lojistas brasileiros, personalidades do mundo dos calçados e acessórios, além das
grandes indústrias e antecipou as tendências e novidades
das coleções de outono/inverno 2022 das principais
marcas de calçados do Brasil. As empresas do Município,
associadas ao Sindicato das Indústrias de Calçados de
Três Coroas, receberam apoio da Prefeitura Municipal
para participação no evento.
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O AGRICULTOR TEM PRIORIDADE, E A PRODUÇÃO
AGRÍCOLA É INCENTIVADA
Desde janeiro foram atendidas mais de 250 propriedades com serviços de retroescavadeira,
realizando conservação e abertura de estradas, reservatórios d'água, valos e terraplenagens

A retomada do programa de subsídio de
mudas frutíferas e nativas aos produtores
de Três Coroas, foi um sucesso. Foram
entregues em torno de 3.500 mudas.

Mais de 50 agricultores já aderiram a carteirinha
individual de atendimento médico e dentário. O
documento garante o acesso rápido ao atendimento
para os agricultores, devido à distância e a diﬁculdade
do contato telefônico. Os produtores que quiserem
adquirir a carteirinha, sem custo, devem comparecer
na sede da Prefeitura, no setor da Agricultura, munidos dos documentos: comprovante de endereço e
comprovação da atividade rural. Mais informações
pelo telefone (51) 3546-3390 ou presencialmente, na
Prefeitura.
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CIDADE LIMPA E FLORIDA
PARA A COMUNIDADE E OS VISITANTES
O embelezamento dos canteiros do Município com plantio de ﬂores e limpeza dos espaços
públicos, é um trabalho constante

O trenzinho localizado
em frente a Prefeitura e
a locomotiva que esta
na entrada da cidade,
receberam restauração
e nova pintura
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PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E PLACAS
RECEBEM MANUTENÇÃO PERIODICAMENTE

A Praça Aﬀonso Saul é um local de integração da comunidade. A intenção é que todos que frequentam este espaço se
sintam bem e confortáveis. Para isso, foram reformados os bancos em frente as agências bancárias e realizados
consertos em diversos pontos das calçadas, com limpeza e embelezamento dos canteiros e vasos.

A pracinha localizada junto a feirinha do bairro Sander, foi revitalizada e instalada uma tela para segurança, evitando o
acesso das crianças ao rio. Próximo ao local também foi reformada a proteção de madeira, junto ao deck, sendo que boa
parte da mesma estava destruída.

As placas de identiﬁcação dos
bairros foram revitalizadas, criando
assim um visual mais bonito.

A sede da Secretaria de Educação e Desporto
recebeu pintura e placa de identiﬁcação novas.
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EVENTOS ESPORTIVOS
Atletas e público viveram dias especiais no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, em
outubro, com o Campeonato Brasileiro de Canoagem. Foram mais de 100 atletas de
todo o Brasil, de diversas categorias, competindo nas modalidades Slalom e Descida, com
destaque para alguns que fazem parte da equipe brasileira e que já participaram de
Olimpíadas. Muitos iniciantes participaram pela primeira vez de um campeonato,
oportunizando o esporte a todos. Por se tratar de um evento ao ar livre, foi possível liberar
a presença do público, que prestigiou o evento. O evento contou com apoio da Prefeitura
Municipal de Três Coroas, com realização da Associação de Canoagem de Três Coroas Asteca e supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem – CBCA. A Administração
Municipal apoia os esportes, a cultura, o turismo e tudo que venha a agregar ao município.

A 2ª etapa do Campeonato
Estadual de Pingue-Pongue 2021
ocorreu no mês de outubro, em
Três Coroas. Foram em torno de
120 participantes em diversas
categorias, incluindo, a equipe do
projeto Dimenores.

Três Coroas também sediou a
2°etapa do Campeonato Gaúcho
de MTB Downhill 2021. O evento
ocorreu no Parque das Laranjeiras,
em pista oﬁcial, técnica, atualizada
e de alto nível.
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SEMPRE PENSANDO NOS ALUNOS
A Escola Municipal de Educação Especial Eduardo Krummenauer/Apae e a Escola Municipal de Educação Infantil Remitto René
Haack são pilotos para o projeto “Horta na Escola”, numa iniciativa da Secretaria de Educação e Desporto, com apoio da Emater. São
oportunizadas aos alunos aulas práticas e teóricas, vinculadas aos conteúdos de sala de aula, adaptado a realidade de cada escola,
em sintonia com o planejamento pedagógico. Em 2022 pretende-se implantar esse projeto em todas as escolas municipais.

“Aprendendo a Fazer” é um projeto educacional de turno inverso,
destinado aos alunos dos 7º e 8º anos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Balduíno Robinson. O projeto é desenvolvido
na antiga sede do Sesi, no Loteamento Encosta da Serra. Os
alunos aprendem a confeccionar objetos como pufs, cadeiras,
mesas, painéis, entre outros. Utilizando-se materiais recicláveis e
tendo como objetivo principal a conscientização dos estudantes
sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como
o reaproveitamento de madeiras para produção de móveis.

A secretaria de Educação e Desporto, realizou em julho reunião
com os policiais militares responsáveis pela Patrulha Escolar de
Três Coroas e Igrejinha. Foram ouvidas as demandas e também
ocorreram trocas de ideias para o fortalecimento do trabalho
desenvolvido. A importância do monitoramento nas escolas nos
períodos de entrada, saídas e intervalos, tendo como foco ações
de orientação no trânsito, prevenção e segurança, também foi
pauta do encontro. O objetivo maior foi conhecer o trabalho e
ﬁrmar parceria entre a SMED e a Brigada Militar para fortalecimento e realizações de novos projetos, buscando a integração com a
comunidade.

Em agosto, a SMED promoveu um encontro para coordenadoras
pedagógicas e as equipes diretivas das escolas municipais. Foram
sugeridos novos projetos voltados à educação: “Ecoponto”, do
Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas; e implantação
de horta em cada escola, com auxílio da Emater. Também foram
apresentados o “Menstru.ações,” projeto de absorventes ecológicos, enfatizando a importância do olhar empático para o cuidado
com nossas adolescentes e também o “Vereador Mirim”.
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PLANO DE CULTURA FOI DEBATIDO
A Conferência Municipal foi organizada pelo Conselho de Política Cultural e pela
secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, e contou com a presença das
educadoras e historiadoras Lorena Deecken e Clarise Moeller que foram
homenageadas pelo prefeito Alcindo de Azevedo e vice-prefeito Irineu Feier por toda
dedicação e ações já realizadas por elas nesta área. Os participantes realizaram o
estudo do Plano de Cultura, divididos nos setores: Artes Cênicas, Artes Visuais,
Literatura, Música e Tradicionalismo. Revisão das metas que darão norte para o cenário
cultural nos próximos 10 anos foi o principal tema. A Conferência, que ocorreu no
Centro de Cultura Remitto René Haack, contou também com a participação de
músicos, atriz, dançarinas, capoeiristas e exposição de telas, que abrilhantaram o
evento e acolheram o público presente.

Em comemoração ao dia da árvore, 21 de setembro, a Secretaria de Educação e Desporto, em parceria com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN/unidade de Três Coroas, desenvolveu atividades nas escolas EMEF Marechal Cândido
Rondon e Frederico Ritter com os alunos dos 4º anos. A compreensão e sensibilização dos alunos sobre a importância das árvores no
ciclo hidrológico e na manutenção da qualidade dos recursos hídricos, foi o objetivo da ação.

Em setembro, ocorreu nas EMEFs e EMEIs, a Semana Municipal
da Pessoa com Deﬁciência. Os alunos prestigiaram o
documentário “Mudando o Impossível”, que narra a história de luta
e superação do três-coroense Gabriel Feiten. Cartazes, redações e
dinâmicas variadas abordando o tema, objetivando a reﬂexão e
empatia, buscando uma sociedade mais inclusiva, foram
atividades desenvolvidas.

Uma comitiva composta pela secretária de Educação Marinês Fey,
o coordenador de Esportes Denilson Pinheiro, o diretor da Escola
12 de maio Carlos de Borba, o presidente da Câmara de
Vereadores Gabriel Feiten e o deputado estadual Dalciso Oliveira
(PSB) participou de reunião em Porto Alegre, no mês de agosto,
com a secretária de educação do Estado Raquel Teixeira. A volta
dos cursos técnicos para Três Coroas foi a pauta do encontro.

Três Coroas classiﬁcou 10 Enxadristas para a ﬁnal da etapa regional dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul – JERGS
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FEIRA CULTURAL E LITERÁRIA OCORREU NAS ESCOLAS
Tendo como tema o livro “A bolsa amarela” , da autora Lygia Bojunga, o evento, em sua 15ª edição contou com participação dos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, envolvendo 4.024 crianças. Os alunos do 6º ao
9º ano ﬁzeram releituras de obras dos autores locais que ﬁzeram parte da Feira, além de diversas atividades culturais e
artísticas. O evento foi uma realização do SESC, com apoio da Prefeitura Municipal.

ALUNOS PARTICIPAM DE EVENTOS FORA DA CIDADE

Os estudantes da Educação Infantil, 1º e 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, juntamente com as professoras Fabiane Muller da Cruz e Glaucia Maciel Ritter, participaram virtualmente da Feira de
Iniciação Cientíﬁca - FICP, no Pontal do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. O 2º lugar na categoria Educação Infantil e 1º
e 3º lugar na categoria Anos Iniciais I foram conquistados pelos três-coroenses, que receberam certiﬁcados e indicações para participarem de outras feiras nacionais e internacionais. O evento ocorreu em outubro.

Os alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Águas Brancas foram classiﬁcados para etapa
ﬁnal da Mostratec Júnior. Os trabalhos para o desenvolvimento dos projetos iniciaram no primeiro trimestre e foram
realizados durante as aulas e em turnos inversos na escola. Os projetos ﬁnalistas foram: Biogás – Uma Fonte de Energia
Sustentável, Arteterapia- Driblando a Depressão na Pandemia; e Apps/Aparelhos de Pressão Pulmonar que auxiliam no
Tratamento Pós Covid - Um sistema caseiro que faz a diferença para pessoas com sequelas pulmonares e sem acesso a
ﬁsioterapia.
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AS ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM MELHORIAS
Os brinquedos das pracinhas receberam manutenção, prédios foram pintados, calhas foram limpas e consertadas, portões
eletrônicos e alarmes também receberam manutenção. Mais melhorias estão previstas para as escolas nos próximos meses.

A Nutricionista da SMED Daniele
Harter, realizou teste de
aceitabilidade na EMEI Aquarela do
Saber. O objetivo foi veriﬁcar a
aceitação da receita de “berinjela ao
molho de tomate”. A atividade foi
realizada com a turma do Jardim,
usando cartinhas com as expressões
da escala hedônica. O cardápio foi
aprovado por 97,1% dos alunos.

Em novembro, o Departamento de Nutrição da Secretaria de
Educação e Desporto realizou um evento no SESI para os
serventes escolares da rede Municipal de Educação. Foram
transmitidas informações indispensáveis sobre a merenda escolar
e a limpeza das escolas. Também foi um momento de conversa e
troca de experiências, no qual estabeleceu-se um importante
canal de diálogo com estes servidores, que fazem a diferença no
dia-a-dia da comunidade escolar.

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto conta com uma assistente social. O Serviço Social na Educação poderá contribuir
para a aproximação da comunidade escolar com a realidade social dos educandos e assim, colaborar com o desenvolvimento de
ações que promovam o acesso e a permanência na escola, bem como a educação de qualidade para todos. Além disso, a assistente
social também poderá fomentar e auxiliar na construção de planos estratégicos que incentivem e potencializem o atendimento
integral, a proteção e o cuidado dos educandos, através da interlocução com outros serviços da rede municipal, como a Saúde e a
Assistência Social.

Foi adquirido um novo sistema de gestão da educação. Trata-se do Educar Web, um sistema de trabalho para matrículas, avaliações e
outros, que oportuniza maior agilidade, segurança e qualidade.
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INVESTIR NO LAZER E BEM-ESTAR DA
COMUNIDADE É PRIORIDADE

Foi iniciado uma série de melhorias nas
praças e quadrinhas dos bairros, com
colocação de areia nova, por exemplo

A Praça Aﬀonso Saul, no centro da
cidade, conta com internet gratuita.
Basta acessar a rede "Wi-Fi livre praça
pública" e realizar o check-in na página
do Facebook da Biblioteca Pública
Municipal Balduíno Robinson

Foram colocadas cercas de reforço em
tela nos muros na escola municipal
Frederico Ritter, Lauro Milton Volkart e
Waldemar Augusto Dreher

A Secretaria de Educação e Desporto realizou a entrega dos kits
de alimentos para os alunos da rede municipal de ensino. Foram
contemplados os alunos das turmas de maternal e jardim das
escolas infantis e os alunos dos sétimos, oitavos e nonos anos das
escolas fundamentais. Em 2021 foram entregues mais de 6.500
kits de alimentos entre hortifrutícolas e alimentos não perecíveis.

LAZER E BEM-ESTAR PARA AS CRIANÇAS
✓ Foi realizado manutenção dos ares condicionados nas escolas e instalada uma nova rede de ar condicionado na
escola municipal Rui Barbosa;
✓ Foram adquiridos brinquedos para as salas novas das escolas infantis Waldemar Augusto Dreher e Bem-me-quer;
✓ Foram instaladas câmeras de vigilância nas escolas infantis Amiguinhos e Marechal Cândido Rondon;
✓ Foram adquiridos mobiliários novos para as escolas infantis e de ensino fundamental;
✓ As inﬁltrações na Escola de Educação Infantil Lauro Milton Volkart foram solucionadas;
✓ Foram adquiridas cadeiras de alimentação para as escolas infantis Aquarela do Saber, Bem-me-quer, Waldemar
Augusto Dreher e Recanto das Travessuras.
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Com o objetivo de sempre melhorar o deslocamento da nossa comunidade, alargamentos de vias e melhorias em diversas
localidades, foram realizadas, como em:

Canastra

Figueira

Águas Brancas

Quilombo

Furnas

Morro do Ceroula

Linha Café

Rua Ari Decken, em Linha Café
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Foram utilizados cerca de 850 metros cúbicos de asfalto em recuperação de vias

A Estrada Geral de Quilombo também recebeu atenção: foi
instalada canalização e realizado reparos na via

Buscando mais segurança para a população do bairro
Linha 28, a Administração Municipal construiu um muro
de contenção da Escola Olavo Bilac

Foram adquiridas 120 lixeiras, que estão instaladas em
diversos pontos da cidade

Foi realizado, na Estrada Geral das Águas Brancas,
terraplanagem e colocação de canos de concretos

Os trechos mais deteriorados das nossas estradas estão
recebendo atenção especial.
Em muitos locais está sendo realizada colocação de brita e
compactação do solo através da máquina de rolo compactador.
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SINALIZAÇÃO É IMPORTANTE
A Administração Municipal está constantemente colocando novas placas. Foram adquiridas 160 placas com um investimento de R$
16.500,00, assim como estão sendo intensiﬁcadas as pinturas de meios ﬁos e faixas de segurança

As redes pluviais de diversos locais receberam manutenção, entre elas:

Rua Gabriel Müller

Rua Brasil

Rua Felipe Brentano

Rua Rui Barbosa

Rua Harmonia

Contenção de desbarrancamento
no arroio de Moreira

A obra contenção do desbarrancamento
na Rua Kaiser também foi feita

Obra de contenção do
desbarrancamento no Arroio de Moreira
e início da primeira etapa da
pavimentação asfáltica da estrada geral
de Moreira, foi outra importante obra

Foi realizado o conserto da canalização
do córrego e construção de nova caixa
coletora na Rua Anita Garibaldi
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Na localidade de Quilombo foram
realizados serviços importantes, entre
eles:
✓ Implantação de postes ferro
✓ Extensão de rede baixa tensão
✓ Instalação luminárias Led 70W
Em Linha Café:
✓ Extensão de rede baixa tensão
✓ Luminárias Vapor de Sódio 150W
✓ Extensão rede baixa tensão e
instalação de reﬂetores Led 200W, nos
decks da Rua América

Intensiﬁcação dos trabalhos para a
retirada de entulhos

Conclusão da galeria de acesso ao
Beco Catarina no Bairro Sander

A usina de asfalto que estava sendo
pouco utilizada nos últimos anos, e
somente era possível usá-la mediante
a locação de um gerador de energia,
está sendo reativada

ATENDIMENTOS NA
SECRETARIA DE OBRAS: 1.175
✓ Colocação de canos na localidade de Rochedo
✓ Colocação de canos em Figueira
✓ Colocação de canos na localidade de Canastra Alta
✓ Colocação de canos no bairro Vila Schell
✓ Conserto de rede pluvial na Rua Harmonia – Loteamento Pinheirinhos
✓ Conserto de rede pluvial na Rua 12 de maio
✓ Conserto de rede pluvial na Rua Areias Brancas – Bairro Sander
✓ Limpeza de rede pluvial na Rua João Manuel Correa
✓ Conserto de Rede Pluvial no Bairro Semaco

Em torno de 1.220 canos de concretos de diversos tamanhos já
foram utilizados nos serviços realizados pela secretaria de Obras

Dezessete placas de sinalização dos
empreendimentos turísticos foram
repaginadas. Esta é uma ação em
conjunto da Administração Municipal,
através da Secretaria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura, Conselho
Municipal de Turismo, Associação
Três-coroense de Canoagem - Asteca
e iniciativa privada
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Foi realizada a substituição das
lâmpadas comuns por LED em 55%
das ruas do Município e da praça
Aﬀonso Saul. Quando houver 100% de
substituição, a economia será em torno
de R$ 100.000,00 por mês.

A secretaria de
Planejamento está
trabalhando em alguns
projetos:

A primeira etapa do recapeamento
asfáltico da Rua Brasil, em Linha Café
foi ﬁnalizada

A Iluminação do Bosque das Orquídeas
Wilson Ribeiro da Silva trouxe mais
segurança e beleza ao local

✓ A Administração
Municipal trabalha em um
projeto de eﬁciência
energética. Serão Instaladas
placas solares em todas as
escolas da rede municipal.
Este projeto se encontra em
fase de licitação e tem
execução prevista para
2022;
✓ Foi encaminhado para a
Caixa Econômica Federal a
aprovação de projeto e
licitação para pavimentação
asfáltica de mais um trecho
da Rua Brasil, em Linha
Café;

O asfaltamento da Rua Bororó e parte da Visconde do Mauá foi concluído

✓ O Projeto Núcleo de
Atendimento Educacional
Especializado - NAE
ﬁnalizado. A próxima fase
será a implantação;
✓ Projeto de Reforma da
Unidade Básica de Saúde –
UBS do centro - Serão
realizadas adequações de
acessibilidade nos sanitários
para pessoas com
deﬁciência – PCD, sala de
esterilização, copa e
fachada.

A Escola de Educação Ambiental e
Tecnológica está com o projeto
ﬁnalizado. A escola será instalada em
Moreira e junto será feita a reativação
do Horto Municipal.

O prédio da Prefeitura ﬁcou lindo com
a nova pintura e a restauração do
brasão do Município
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PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO
Foi ﬁrmado parceria entre os municípios
de Três Coroas e Igrejinha para realizar o
projeto de ligação asfáltica entre as duas
cidades, até Gramado, na localidade de
Serra Grande. O projeto foi entregue ao
Secretário do Estado de Articulação e
Apoio aos Municípios Luiz Carlos Busato.
Em dezembro o Município foi
contemplado com R$ 2 milhões do
Programa Pavimenta-RS, do governo do
Estado. Em Três Coroas a extensão a ser
asfaltada é de 3,1 Km e terá um custo em
torno de R$ 4 milhões.

Em junho, ocorreu encontro com o secretário de
Desenvolvimento Econômico do Estado Edson Brum, para
buscar informações sobre parcerias com Mei's e
microempresários, e também a respeito dos programas de
fomento à economia.

Ocorreu reunião com o secretário adjunto da secretaria de
Logística e Transporte Luiz Gustavo de Souza, em junho,
quando foi entregue o pedido de melhorias na ERS 020 e as
solicitações dos moradores das localidades de Figueira e
Rodeio Bonito.

Atividades do departamento Ambiental, no que diz respeito a emissão de documentos:
✓ 41 alvarás de serviços ﬂorestais;
✓ 2 licenças prévias;
✓ 4 licenças de instalação;
✓ 19 licenças de operação;
✓ 30 documentos gerais (respostas à promotoria, a protocolos, declarações, e outros.)

Foi ﬁnalizado PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do Centro de Cultura Remitto René Haack e do
Centro de Triagem.
As obras de preservação das ruínas e melhorias em torno da Casa Schafer já tiveram início e devem ser ﬁnalizadas nos
próximos meses.
Foi realizada a troca de reservatório de água da Rua Arnaldo Port, no bairro Águas Brancas e execução de nova base do
reservatório no Loteamento Leuck.
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Assuntos relacionados à causa animal foram tratados em
encontro no salão nobre da Prefeitura, no último mês de
julho. A reunião contou com a presença da Comissão de
Proteção aos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil OAB Subseção Igrejinha. Em novembro outro encontro
ocorreu, desta vez com o Conselho Gestor do Fundo
Municipal dos Direitos dos Animais – Fmda, Brigada Militar,
Polícia Civil e Batalhão Ambiental da Brigada Militar – Patran
quando foi tratado a respeito das ocorrências de maus tratos
contra animais. Ficou deﬁnido que todos os órgãos
envolvidos irão intensiﬁcar esforços na ﬁscalização e atuarão
de forma conjunta na prevenção, através de campanhas de
orientação. O abandono de animais também é caracterizado
maus tratos, e as câmeras de segurança do município serão
utilizadas para monitorar esse tipo de ação.

Outros trabalhos realizados, pela secretaria de Planejamento:
✓ Manutenção e atualização de cerca de 9.800 cadastros imobiliários, além da criação de 168 novos, com vistorias para
veriﬁcação das informações no local;
✓ Confecção e revisão de 318 certidões diversas, entre elas: 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 oito processos de usucapião;
✓ Análise de pedidos de 29 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, como doações de ruas e terrenos ao Município;
✓ Cadastramento de dados de alvarás e habite-ses no sistema Sisobrapref Web da Receita Federal (públicos e privados).
Desde de 11 de fevereiro de 2021 tal informação é realizada através de certiﬁcação digital;
✓ Análise das informações contidas em cerca de 418 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, vistoria do ﬁscal,
alteração ou manutenção cadastral quando do encerramento do ITBI, e arquivamento das guias de ITBI;
✓ Em 2021 foram expedidos 135 alvarás para numeração predial;
✓ Liberação de 69 licenças para que o contribuinte possa ter acesso a rede de água, gerida pela Corsan;
✓ Expedição de 150 habite-ses, que é a carta expedida quando a ediﬁcação está concluída e em condições habitáveis;
✓ Foram expedidos 153 alvarás de construção no último ano;
✓ Foram realizadas diversas ﬁscalizações de denúncias sobre obras irregulares, tais como: distância de APP, material,
muros, calhas, recuo de calçada, e outras.
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EMPREGO E RENDA É PRIORIDADE PARA A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Com o programa Capacita Três Coroas, lançado em 2021, pela Prefeitura, mais de 900 pessoas tiveram a oportunidade de se
qualiﬁcar. Oferecidos de forma gratuita em vários segmentos como: solda, alimentos, criação de peixes, manutenção, operação de
máquinas, jardinagem, elétrica, artesanato, patchwork, bordados, inclusão digital rural, derivados de leite e outros. Estes cursos são
viabilizados em parceria da Prefeitura com o Senar.
Também foi oferecido o curso de garçom, com a parceria da Escola de Serviços em Alimentos e Bebidas - Esab.
Outra parceria importante para os cursos de costura do Capacita Três Coroas, foi com a empresa Crisdu, que também doou material
reciclável para um curso de artesanato.
Através do programa Capacita, mais de 300 pessoas se colocaram no mercado de trabalho.

O Conselho do Plano Diretor foi formado para o alinhamento dos ajustes previstos para as
alterações do mesmo, para o ano de 2022.

A Associação Desportiva e Cultural de Três Coroas - ADEC foi retomada no mês de junho, em
Assembleia Geral Ordinária, contando com um novo grupo de pessoas que compartilham do
espírito de coletivismo para juntos trabalhar em prol de Três Coroas. Uma das ações na retomada
foi a participação no edital de Concurso Fundo de Apoio à Cultura - FAC, segmento Patrimônio,
onde, junto à Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura foi elaborado o projeto Museu
Armindo Lauﬀer na Vitrine, que está habilitado e aguarda pelo resultado do concurso da
secretaria estadual da Cultura, que utiliza desse fundo FAC para contemplar os projetos
vencedores, o que deve ocorrer no mês de janeiro de 2022.
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A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, em parceria com os Conselhos
Municipais de Cultura e de Turismo, realizaram o 1º Fórum de Cicloturismo e
Caminhantes de Três Coroas, em outubro. Promover um amplo diálogo sobre a
implementação de rotas que contribuam para as atividades de aventura e a instalação
das placas de sinalização, que orientarão as atividades de mountain bike - MTB,
caminhadas e de corridas, junto à natureza e atrações turísticas foi objetivo do evento.
A participação das pessoas envolvidas com estas modalidades, em manifestações
privadas e culturais locais, também foi prioridade no Fórum.

Está em desenvolvimento o Inventário Arquitetônico, Histórico e Cultural
de Três Coroas, em parceria com as Faculdades Integradas de Taquara - Faccat. O
inventário será composto por uma pesquisa realizada na cidade e terá como resultado
a documentação especíﬁca de cada unidade inventariada, com fotograﬁas atuais, fotos
antigas e históricas, além do contexto da cidade e um parecer sobre a importância do
prédio. Futuramente será desenvolvido um mapa virtual (padlet), onde poderão ser
localizados os itens inventariados.

O mês do Colono teve comemoração
especial, dentro das possibilidade
impostas pela pandemia. Lives que
abordaram permacultura,
bioconstrução, agroﬂoresta,
sustentabilidade e agroecologia foram
realizadas, com o objetivo de dialogar
sobre o modo de fazer agricultura no
Município.

O turismo em Três Coroas está em constante expansão.
Atualmente contamos com 724 leitos de hospedagem e a
Administração Municipal segue dando atenção para
melhorias na infraestrutura do Município e apoiando a
instalação de empreendimentos turísticos.
A divulgação da cidade é um trabalho que tem sido
intensiﬁcado, com ações nos eventos em todo o Estado, e
para 2022 está em planejamento a realização de fortes
contatos com agências de turismo que trazem visitantes
para a região de Gramado e Canela.

Com o intuito de divulgar as Artes
Visuais de artistas locais, a Secretaria
da Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura, junto do Conselho de Política
Cultural, apresenta, mensalmente,
exposições na Prefeitura Municipal
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TRÊS COROAS ESTA SENDO DIVULGADA
COMO DESTINO TURÍSTICO
No mês de julho, Três Coroas participou da 35º Feira de Negócios Turísticos - UGART
na cidade de Porto Alegre. O evento serviu como palco para lançamento de produtos
da temporada de 2021/2022, alinhamento do mercado e reforço das marcas e
parcerias, contando com operadores do Rio Grande do Sul e de fora do Estado, assim
como destinos locais e internacionais. A cidade marcou presença com um estande,
com o objetivo principal de mostrar a nossa cidade como lançamento de um novo
destino turístico no Rio Grande do Sul, dentro da temática de experiências de natureza,
cultural e de bem-estar, para que o mercado consumidor e de distribuição turística
possa ter um novo destino a ser comercializado.

Três Coroas obteve ampla divulgação no evento "Todos a Bordo" da Secretaria de
Turismo do RS – Setur, que ocorreu em setembro, em Porto Alegre. O diretor de Turismo
Cristian Krummenauer participou do encontro a convite do secretário Ronaldo Santini.
A Administração Municipal continua trabalhando para colocar o destino Três Coroas
nas principais prateleiras de consumo turístico.

Destaque no espaço da Secretaria de
Turismo do RS – Setur durante a edição
da Expointer 2021, no estande do
Governo do Estado.

O Festuris, um dos maiores eventos do
segmento no Brasil, teve participação de
Três Coroas.

A 1ª reunião do Fórum de Turismo do Vale do Paranhana foi realizada no mês de agosto.
O primeiro encontro presencial da Instância de Governança do Vale do Paranhana teve
como objetivo a retomada dos trabalhos e projetos para o desenvolvimento da
economia do turismo, integrando os seis municípios do nosso vale: Três Coroas,
Parobé, Taquara, Rolante, Riozinho, Igrejinha. Atender as exigências para que todos os
municípios possam ser contemplados com o selo de turismo "Mapa Turístico
Nacional", concedido pelo Ministério do Turismo, foi a pauta principal do encontro.
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O diretor de Turismo Cristian Krummenauer participou da
apresentação e alinhamento do projeto de um evento turístico
da celebração da cultura Tibetana, em harmonia com todas as
manifestações culturais no RS. Estavam presentes na reunião,
que ocorreu em Porto Alegre, no mês de outubro, o secretário
de Turismo do Estado Ronaldo Santini, o corpo técnico da
secretaria e o representante de Dalai Lama e da Administração
Central Tibetana para a América Latina, Jigme Tsering
Chagtuk.

Três Coroas participou do especial
farroupilha da RBS TV, em setembro,
sendo um dos cenários do clipe “Chama
Viva”, que neste ano foi celebrado com o
tema “Caminhos de Anita”.
Entre todos os municípios do estado
foram selecionados apenas 11, entre os
quais Três Coroas fez parte.

No Fórum de Turismo, que tem
envolvimento dos municípios da
Instância de Governança Regional Vale
do Paranhana – Três Coroas, Parobé,
Taquara, Rolante, Riozinho, Igrejinha foram discutidas a participação em
feiras turísticas e a implementação de
rotas de Cicloturismo e Caminhantes
como um projeto de roteiro
regionalizado.

Membros do Conselho de Turismo do
Município foram recebidos pela
Administração Municipal, em junho,
para tratar do desenvolvimento da
economia no turismo.

A posse dos conselheiros, gestão
2021/2022, do Conselho Municipal de
Política Cultural de Três Coroas, em
julho, contemplou os cinco setores
artísticos diagnosticados na Lei do
Sistema Municipal de Cultura. A nova
diretoria é composta pelo presidente
Geraldo Mendes Veloso da Silva, vicepresidente Maiara de Amorim e
secretária Letiele Ritter Lopes.

As 35 cadeiras avulsas do Centro Municipal de Cultura Remitto René Haack foram
reformadas e receberam novo estofado, oferecendo maior comodidade e um visual mais
bonito às atividades múltiplas que lá ocorrem como reuniões, formaturas e outros eventos.
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PRIMEIRA EDIÇÃO DO NATAL NA CIDADE VERDE
A Praça Aﬀonso Saul, a Avenida Santa Maria e a frente da Prefeitura Municipal receberam ornamentos natalinos e também os
arabescos iluminados. A programação, com envolvimento da nossa comunidade, encantou a todos com corridas, espetáculo de
dança, capoeira, pedal solidário, música, exposição de arte, além da programação religiosa.
Nosso agradecimento às entidades que adotaram a decoração dos canteiros da praça Aﬀonso Saul e avenida Santa Maria: Lions
Clube, Escoteiro Paranhana, Rotary, Asteca, voluntárias do CRAS, Escolas de Três Coroas - SMED, Aetresco, Visarte e Conselho de
Pastores de Três Coroas.
Neste ano muitas mãos contribuíram com a ornamentação da cidade, através do trabalho voluntário e do engajamento das entidades,
que abraçaram essa ideia.
Unindo criatividade, reaproveitamento de material e novos adereços, os canteiros ﬁcaram carregados de signiﬁcado e amor.

O CONCERTO DE NATAL ENCANTOU O PÚBLICO
A noite de 17 de dezembro foi mágica,
com o Concerto Especial de Natal da
Orquestra Municipal Huberto Schmitt
Muller, do Coral Cantoria e demais
convidados, com um repertório natalino.
O evento ocorreu na Rua Coberta junto à
praça Aﬀonso Saul e cerca de 200
pessoas prestigiaram o espetáculo. A
Orquestra é um programa da Secretaria
de Educação e Desporto e tem como
Maestro João Antônio de Farias Borba,
com participação de 40 alunos do
Município.

Foi revitalizada e reativada a fonte na
praça Aﬀonso Saul, a qual estava há
muitos anos desligada.

Dezessete placas de sinalização dos empreendimentos turísticos foram repaginadas.
Esta é uma ação da Administração Municipal, através da Secretaria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura, Conselho Municipal de Turismo, Associação Trêscoroense de Canoagem - Asteca e a iniciativa privada.
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SAÚDE EM PAUTA

Para melhor atender a comunidade, a marcação das consultas, para clínico geral e
também especialidades médicas, a partir de 4 de fevereiro, será diariamente, tanto
presencial quanto por telefone.

A secretaria de Saúde e Assistência Social, substituiu os cateteres convencionais que
eram utilizados, por cateteres avançados. Os benefícios dessa substituição são
inúmeros, já que os novos cateteres são prontos para o uso, reduzem riscos de ITUs infecção de trato urinário, lesões uretrais e dispensam o uso de qualquer lubriﬁcante
para ativação. Além disso, são simples e fáceis de usar, se adequam a problemas de
mobilidade, destreza e cognição, sendo discretos e têm melhor custo efetivo, em
relação a qualidade de vida a longo prazo dos usuários.

Visando modernizar os atendimentos, proporcionando uma maior agilidade, melhoria
e facilidade em ampliar alguns serviços dentro das unidades de saúde, a secretaria de
Saúde e Assistência Social adquiriu, através de verba federal, nove notebooks. Um
notebook para o Conselho Tutelar, dois para o Posto de Saúde do bairro Vila Nova, um
para o Posto de Saúde Central, um para o Posto de Saúde de Linha Café, dois para o
Posto de Saúde da Encosta da Serra, um para a farmácia básica municipal e outro para
o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.

Em junho a secretaria de Saúde e
Assistência Social lançou o projeto
piloto Sacola Inteligente de Medicação,
na qual a equipe de enfermagem do
Caps separa as medicações dos
pacientes psiquiátricos, melhorando
assim a organização dos mesmos.

A XII Conferência Municipal de
Assistência Social, contou com o
sociólogo Luiz Roberto Möller como
palestrante. Assistentes Sociais,
Conselho Tutelar e representantes das
entidades civis do município
participaram desse evento, que
ocorreu em agosto.

O CRAS, em parceria com o Senar-RS,
realizou curso de paniﬁcação para os
usuários inscritos no Cadastro Único.
Também foram realizados outros
cursos, dos quais participaram mais de
100 de pessoas.
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EVENTOS PARA COMUNIDADE

A Formação em Projetos e Captação de
Recursos, organizado pela Assistência
Social, em agosto, contou com oﬁcina
gratuita. Escrita de projetos sociais,
culturais e esportivos, e
encaminhamentos às fontes de
ﬁnanciamento - privada, estadual e
federal foram temas abordados.

A IX Conferência Municipal de Saúde de Três Coroas ocorreu em agosto. A palestrante foi
a mestre em Saúde Pública e enfermeira Juliana Santos, que dissertou sobre o tema
"Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde". Ao ﬁnal, os participantes foram divididos
em grupos para debaterem e apresentarem propostas de melhorias para o setor de
saúde do nosso município.

A Secretaria de Saúde e Assistência
Social realizou em outubro, uma série de
atividades para as mulheres em alusão ao
Outubro Rosa. Requisições para
mamograﬁas, orientações sobre o tema
saúde da mulher e cuidados pessoais,
exames preventivos de câncer do colo do
útero - pré-câncer, testes rápidos de HIV,
Síﬁlis, Hepatites B e C, vacinas,
renovações de receitas, atualizações de
cadastros, consultas odontológicas,
medição de pressão, glicose, de peso e
altura, serviços oferecidos no evento.
Também foi servido um café da manhã,
disponibilizado maquiagem e orientações
sobre cuidados com a pele e massagem.
Cerca de 100 pessoas estiveram
presentes nas unidades de saúde
participando da ação.

O Dia Internacional do Idoso, 1º de
outubro, foi comemorado com um evento
que contou com diversas atividades, na
Rua Coberta, na praça Aﬀonso Saul.

Em setembro ocorreu capacitação sobre
curativos, com alguns proﬁssionais de
enfermagem da rede municipal de
atenção primária. O objetivo foi trazer
melhorias na produtividade e
organização, além de adquirir mais
habilidades técnicas.

O novembro Azul contou com ação
dirigida aos homens. Consultas médicas
e odontológicas, palestras, café da
manhã e vacinação foram ofertados no
Centro Municipal de Saúde.

RELATÓRIO DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
DA FARMÁCIA JÁ EM 2021
Foram adquiridos:
✓ 7.793.003 itens (comprimidos,
frascos, bisnagas, ampolas);
Investimento de R$ 883.319,20;
✓ 24.133 itens odontológicos
Investimento de R$ 19.282,53;
✓ 267.139 itens ambulatoriais
Investimento de R$ 218.491,35.
*Números até 30/11/2021

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS NO CRAS 2021
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.399 ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS

6.080 ATENDIMENTOS

REUNIÕES FAMILIARES

131 REUNIÕES

VISITAS DOMICILIARES

958 VISITAS

VALORES GASTOS COM A COMPRA DE ALIMENTOS

R$ 233.999,05

* Números até novembro
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O MUNICÍPIO FOI AGRACIADO COM IMPORTANTES EMENDAS
PARLAMENTARES, NUM TOTAL DE R$ 2.080 MILHÕES

Do Deputado Federal Alceu Moreira (MDB),
R$ 170 mil, para investimentos no Município

Do Deputado Federal Bibo Nunes (PSL),
R$ 200 mil, para a aquisição de
equipamento agrícola

Do Deputado Federal Giovani Feltes (MDB),
R$ 400 mil, para o fomento do setor
agropecuário, agricultura familiar e
aquisição de maquinário

Do Deputado Federal Carlos Gomes
(Republicanos), R$ 100 mil, para custeio dos
serviços de assistência hospitalar e
ambulatorial

Do Deputado Estadual Dalciso Oliveira
(PSB), R$ 150 mil, destinados ao Hospital
Oswaldo Diesel

Do Deputado Estadual e presidente da
Assembleia Legislativa do RS, Gabriel
Souza (MDB), R$ 100 mil, para a saúde

Do Deputado Estadual Tiago Simon (MDB),
ao Hospital Oswaldo Diesel, R$ 120 mil

Da Deputada Federal Liziane Bayer (PSB),
destinada a APAE, R$ 100 mil

Do Deputado Federal Marcon (PT), R$ 100
mil, destinados ao Hospital Oswaldo Diesel

Do Deputado Federal Daniel Trzeciak
(PSDB), emenda de R$ 100 mil

Em dezembro recebemos ofício de uma
emenda parlamentar, de R$ 300 mil, para o
Município, pelo Deputado Federal
Giovani Feltes (MDB)

Do Deputado Federal Lucas Redecker
(PSDB), R$ 240 mil, para investimentos no
Município

Duas estações de hidratação e lazer, popularmente conhecida como "Chimarródromo", foram instaladas pela
Administração Municipal. A iniciativa visa o bem-estar da comunidade e dos turistas. Uma estação está instalada na
Praça Aﬀonso Saul e a outra, junto aos decks, às margens do Rio Paranhana.
Os equipamentos disponibilizam água quente, em temperatura ideal para chimarrão, água gelada e água natural para os
pets. Além disso, possuem design moderno, em inox de alta durabilidade, e apresentam ótimo desempenho no
aquecimento e refrigeração da água. Também é possível obter informações turísticas da cidade através de totens
colocados nos painéis destas estações, trazendo acesso rápido, via QR Code, às plataformas digitais de divulgação das
manifestações turísticas de Três Coroas.
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