
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 21 de 

março, quinta-feira. 

A Secretaria Municipal de Saúde solicita o comparecimento das seguintes pessoas: 

Adriana Oliveira da Silva, Alucio Cardoso, Arnaldo Nelson Kohls, Cristian Andre 

Kratze, Giovani Emilio de Oliveira, Gosvino Matte, Helma Abich Milbradt, Liva Kobs, 

Lucia Escobar, Lucila Alvina Thoma Huff, Luiza Trinks, Maria Francisca Ilois, Marizane 

Moreira, Marlisa Lucia Muller Achterberg, Nelci Terezinha Wrasse, Rubem Hilario 

Gonçalves, Silvia Aires Guedes Moreira, Tania Regina Kemmerich, Tiago da Silva 

Baioto e Vitor Abich Kelling. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento na Unidade Básica de 

Saúde da Sede será das 7h as 19h, de segundas às sextas-feiras. E nos sábados das 

7h às 12h. Após estes horários o atendimento de urgência e emergência será no 

Hospital da Vila Paraíso. E informa também que as receitas médicas serão fornecidas 

nas quartas de manhã.  

A Prefeitura Municipal comunica que as negociações pelo Programa de Recuperação 

Fiscal (REFIS 2018) podem ser feitas até o dia 29 de março. O REFIS garante às 

pessoas a quitação dos débitos com o Município relativos a Impostos, Taxas e 

Contribuições de Melhoria, como taxas de água, IPTU, Patrulha Agrícola, sementes do 

Programa troca-troca, ISS, Taxas de Vistoria e Funcionamento, ocorridos até 31 de 

dezembro de 2018. Os contribuintes em débito poderão pagar sua dívida à vista ou 

parcelar em até 24 vezes, recebendo desconto em juros e multa. Lembrando que é até 

o dia 29 de março, não percam o prazo! 

O Polo da Faculdade São Braz comunica o novo horário de atendimento é das 17h às 

19h. 

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul vem solicitar a colaboração da comunidade 

paraisense, especialmente proprietários de cães, para que cuidem de seus animais, 

de modo que os mesmos não fiquem soltos nas ruas e avenidas da cidade. A medida 

tem por finalidade a proteção dos cachorros, bem como prevenir ataques às pessoas e 

demais transtornos. Contamos com a colaboração de todos. 

O Correio da Vila Paraíso solicita o comparecimento das seguintes pessoas para 

retirar suas correspondências: Lucas Luis Bley e Enar Luciano Dias. 

Espaço do Aniversariante: a Prefeitura Municipal felicita o Agente Administrativo 

Auxiliar Lucas Rodolpho Schvarcz Quoos pela passagem de seu aniversario hoje dia 

21 de março. E deseja saúde e realizações! 


