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Semana da Pátria foi 
celebrada com atos cívicos.

Escolas municipais receberam 
material para laboratórios.

Reunião esclareceu 
sobre APPs urbanas.

Setembro |  Semana Farroupilha 13/20
Conra a programação completa no 
Site da Prefeitura Municipal. 

Setembro | 11h30 Domingo15
Festa na Comunidade São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA - RS
AV. 25 DE JULHO, 202 - CEP: 99250-000
SERAFINA CORRÊA - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
Fone: (54) 3444.8100 - www.serafinacorrea.rs.gov.br

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
 (54) 3444.8132

imprensa@seranacorrea.rs.gov.br



Informativo Serana + Cidadania | Ano 2019 | Edição 01 | 11 de Setembro de 2019 | Gabinete do Prefeito - Administração 2017/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA - RS
AV. 25 DE JULHO, 202 - CEP: 99250-000
SERAFINA CORRÊA - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
Fone: (54) 3444.8100 - www.serafinacorrea.rs.gov.br

DEPARTAMENTO DE  IMPRENSA
 (54) 3444.8132

imprensa@seranacorrea.rs.gov.br

Estrutura do Acampamento Farroupilha entre as melhores da região.

A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 
disponibiliza o sistema de Ouvidoria, através do 
Alô Serafina: 54 3444.1197. Através desse telefone, 
a população tem acesso rápido a informações, 
pode fazer reclamações ou dar sugestões.

(54) 3444.1197
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AVISOS IMPORTANTES

Pedidos para aquisição de alevinos
 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio informa que está recebendo pedidos para aquisição de alevinos, sendo que a entrega dos 
mesmos está prevista para o mês de novembro de 2019.
 Os interessados podem realizar o pedido na Secretaria de Agricultura ou através do telefone (54) 
3444 – 2408. 

Final do Campeonato de Integração Rural e Veteranos 35
 No sábado, 07 de setembro, no Ginásio Irceu Antônio Gasparin, aconteceu a disputa final do Cam-
peonato de Integração Rural e Veteranos 35.
  A equipe Rodion sagrou-se campeã na categoria Veteranos 35, vencendo o Juventus por 6×4. Na 
categoria Integração Rural, São José venceu a equipe Silva Jardim por 3×1.
 O Poder Público Municipal agradece a todas as equipes que participaram do campeonato e parabe-
niza os vencedores.

Situações que devem ser regularizadas nos Loteamentos Populares
 De acordo com a Lei nº 3.750, de 29 de agosto de 2019, fica estabelecido que os moradores dos 
Loteamentos Populares que possuem as seguintes pendências devem comparecer ao Centro Adminis-
trativo, no Setor de Habitação:
– Ter edificado imóvel no recuo de ajardinamento;
– Ter edificado imóvel em desconformidade com a taxa urbanística determinada IA – Índice de Apro-
veitamento;
– Ter edificado imóvel em desconformidade com a taxa urbanística determinada TO – Taxa de Ocupa-
ção;
– Ter edificado imóvel com paredes internas de madeira;
– Ter edificado imóvel sobre parte do passeio público e/ou sob parte do passeio público, ocupando no 
máximo 25% (vinte e cinco por cento) da largura total do passeio público (50 cm).
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AVISOS IMPORTANTES

Bairros Verdes Vales I e II e Santa Rita terão calçamento
 Conforme a publicação no Diário Oficial da União, no dia 02 de agosto, a Portaria nº 1.858/2019 
do Ministério do Desenvolvimento Regional/Gabinete do Ministro – selecionando a Proposta de Sera-
fina Corrêa, no Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, viabilizando a pavimentação em três 
Bairros: Verdes Vales I, Verdes Vales II e Santa Rita foi contemplada.
 Os trâmites legais estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal e cabe ao Executivo Mu-
nicipal aguardar a tramitação exigida pela instituição. A Prefeitura está antecipando as questões buro-
cráticas internas e agilizando o processo licitatório para contratação da empresa que realizará a pavi-
mentação, conforme o Edital nº 154/2019, prevista para dia 23 de setembro de 2019.
 Para a viabilização da obra, se faz necessário seguir todos os trâmites legais para a posterior execu-
ção, sendo que, até o momento, apenas foi aprovada a proposta com a publicação da portaria em que o 
município foi contemplado, não recebendo nenhum recurso.
 Ressaltamos ainda que, o Governo Municipal está tomando as medidas necessárias para que a exe-
cução da obra seja iniciada o mais breve possível.

Sacolas Retornáveis, carregue essa ideia!
 No mundo moderno em que vivemos, as sacolas plásticas estão relacionadas ao conforto e à prati-
cidade, porém, este é um resíduo que causa grande impacto e degradação do meio ambiente.  Estima-
-se que milhares de pássaros e mamíferos morram, por ano, devido à ingestão de plástico. Além disso, 
o descarte inadequado causa entupimento de ralos, boeiros e impede a passagem da água causando a 
retenção do lixo e contribuindo, assim, para as inundações.
 Pensando na redução do uso das sacolas plásticas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dis-
ponibiliza gratuitamente a todos os munícipes, sacolas ecológicas, que podem ser utilizadas nas com-
pras diárias.
 Toda a população está convidada a aderir à campanha. Dirija-se até a Secretaria de Meio Ambiente, 
junto ao Centro Administrativo Municipal e retire sua sacola.


