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 RETROSPECTIVA  SOORETAMA  2021 
     

 

ARRECADAÇAO MUNICIPAL 
 

NOVA ETAPA DO PROGRAMA ESCRITURA SOORETAMA REALIZOU 

MAIS 1625 ESCRITURAS NO CENTRO, VALE DO SOL E CÓRREGO 

ALEGRE 
 

 

A Regularização Fundiária era algo que se arrastava há anos no 

município. Em parceria com o Governo do Estado, conseguimos 

realizar a primeira etapa da regularização, no centro da cidade, 

área mais antiga de Sooretama, onde as primeiras escrituras 

foram entregues. 

 

Agora em 2021 iniciamos mais uma etapa contemplando imóveis 

e terrenos do Centro, Vale do Sol e Córrego Alegre, totalizando 

mais 1625 escrituras.Com o imóvel regularizado, a valorização 

desses espaços, e por consequência a valorização da cidade, 

tornou-se uma realidade.

  

A SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO REALIZA OPERAÇÕES 

IMPORTANTES PARA A MANUTENÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES 

MUNICIPAIS. 
 

A arrecadação municipal é um dos mais importantes instrumentos para a Prefeitura viabilizar 

investimentos na cidade, manter a folha de pagamento dos em dia e cobrir as despesas de custeio da 

máquina pública como as do sistema de saúde, educação e atendimento à população. E nesse sentido 

a SEMTA – Secretaria Municipal de Tributos e 

Arrecadação realiza um trabalho sério e 

comprometido. 

 

O recolhimento do IPTU – Imposto Predial e 

Territorial Urbano – realizado pela SEMTA é muito 

importante para que o município ofereça boa saúde, 

educação, infraestrutura, pavimentação nas vias, 

entre outros benefícios para a cidade. 

 

Outra atividade importante realizada pela SEMTA é a 

manutenção do NAC, o Núcleo de Atendimento ao 

Contribuinte, que foi implantado pela prefeitura para 

levar à população serviços de emissão e orientação fiscal. 
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- Cadastro para obtenção do Bloco de Produtor Rural 

- Encaminhamentos de pedidos de Bloco de Produtor Rural 

- Entrega de Bloco de Produtor Rural (em algumas localidades do município o produtor recebe o seu 

bloco em casa) 

- Formalização de Micro Empreendedores Individuais – MEI 

- Declaração de Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis - ITBI 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 
 

1° PASSEIO CICLÍSTICO DA ROTA DOS IPÊS EM SOORETAMA 

REALIZADO EM OUTUBRO DE 2021 FOI UM SUCESSO 
 

O 1º Passeio Ciclístico na Rota dos Ipês, realizado em outubro com a parceria da Secretaria de 

Esportes, foi um sucesso. Reuniu diversos ciclistas de Sooretama e cidades vizinhas. E teve o objetivo 

de fomentar boas práticas ecológicas e esportista para começarmos um movimento local alertando 

para as nossas belezas naturais (Florestas e Lagoas) e desenvolvimento futuro do ECO e Agro 

Turismo. Ao longo do percurso foram plantadas algumas mudas de ipê. 

 

     

 

EMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

SOORETAMA FACILITOU A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS 
 

O município de Sooretama está apto para fazer o licenciamento ambiental. E ao longo de 

2021, em parceria com o Consórcio CIM Polinorte do qual o nosso prefeito Alessandro Broedel 

também é presidente, realizou diversos licenciamentos. Conceder a licença no próprio 

município é um avanço e um marco para o desenvolvimento local. 
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Estar próximo do empreendedor neste quesito 

ajuda a construirmos um município com mais 

qualidade de vida para todos e melhora a 

visibilidade dos empreendimentos perante o 

mercado. 

 

O licenciamento além de posicionar bem os 

empreendimentos diante dos consumidores é 

requisito para captação de recursos em bancos, 

agências de fomento, bem como para obter 

certificações importantes 

 

 

AVENIDA VISTA ALEGRE RECEBE VASOS DECORATIVOS COM PLANTAS 

ORNAMENTAIS 
 

Quem passa pela Avenida Vista Alegre já consegue visualizar 

a diferença. A via está muito mais bonita pois ao longo de sua 

extensão, da BR-101 à Praça da Bíblia, foram dispostos 

diversos vasos decorativos com uma variedade de plantas 

ornamentais para embelezar uma das principais ruas de 

nossa cidade. 

 

A proposta além de tornar o ambiente mais bonito, visa 

humanizar a rua conhecida por concentrar grande parte do 

comércio no Centro da cidade proporcionando uma 

experiência visual agradável a todos que por ali passarem. A iniciativa foi realizada por meio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

Outras atividades importantes realizadas 

pela secretaria de meio ambiente em 2021 

 

- Fiscalização Ambiental; 

- Educação Ambiental; 

- Coleta Seletiva; 

- Ação de Arborização Urbana em vias pública 

e espaços públicos; 

- Produção de mudas nativas; 

- Projeto de extensão “ Horta Escola”; 

- Recepção de público na Fundação Bionativa. 

 

 


