Respostas e Perguntas Mais frequentes.
1- Qual o horário de expediente da Prefeitura?
Nós trabalhamos de segunda a sexta- feira das 7:30h às 11:30h na parte da manhã e
na parte da tarde das 13:30h às 17:30h
2- Como sei onde está sendo investido o dinheiro da Prefeitura?
Você pode acessar o Portal da Transparência, lá, consta tudo aonde o poder
administrativo investe seu dinheiro, inclusive com despesas por fornecedor, folha de
pagamento e muito mais, basta você acessar pelo atalho na página inicial do site.
3- Qual a quantidade de escolas municipais e quantidade de alunos
O município de cotiporã possui duas escolas, sendo uma de Ensino Fundamental que é
a escola Caminhos do Saber, e outra de Educação Infantil que é a Escola Amor e
Carinho.
A quantidade de alunos varia todos os anos, em média é de 211 alunos na Escola
Caminhos
do
Saber
e
de
80
na
Escola
Amor
e
Carinho.
4- Quais são os pontos turísticos de Cotiporã?
Cotiporã tem diversos locais e atrativos turísticos seguem abaixo os principais.

Igreja Matriz N. Srª da Saúde
Campanário São Vicente
Gruta N. Srª de Lourdes
Gruta de Quartzo
Museu da Casa da Cultura
Histórico Municipal Figorífico "A Sul Americana"
Belvedere Rio das Antas
Morro do Céu ou Cerro dos Baianos
Cascata dos Marins
Cascata dos Calza
Rampa para Paraglaider
Cave Marson
Artesanato

Você
também
pode
obter
maiores
informações
pelo
blog:
http://cotiporaturismo.blogspot.com.br/ que é mantido pelo guia turístico do
município.
5- Em Cotiporã existe alguma Festa do Município?
Sim existe, é a Festa In Vêneto, aonde reúne Feira comercial, Indústrial, artesanato,
Gastronomia, Shows, e muito mais, você pode obter maiores informações pelo site da
festa. WWW.festainveneto.com.br
6- Onde posso opinar quanto às decisões a serem tomadas no Município?

No site a um ícone aonde diz “Contato” lá você pode opinar em tudo que é feito em
nosso município, ou também participando nas consultas feitas através do projeto
“Prefeitura nas Comunidades” onde é feita uma prestação de contas e também você
pode sugerir ideias para administração. Neste ano o projeto passará por mais 11
comunidades fazendo a prestação de contas.

