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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2020 

 

02/04/2020 – Início da limpeza e preparação dos canteiros de flores da Praça Matriz Pe. José 

Iop. O trabalho envolveu além da limpeza, corte de grama, poda, também a colocação de terra 

adubada nas floreiras para receberem futuro plantio, sob supervisão desta secretaria. 

08/04/2020 – Análise da condução dos trabalhos de reparos no lago do Parque Histórico 

Obaldino Benjamin Tessele esvaziado em fevereiro devido o mau cheiro de animais mortos e 

pelo fato de estar com o muro de contenção desabando em vários pontos. Foi recebida a visita 

de empresas para orçar os futuros reparos, bem como Engenheiros Agrônomos para possível 

colocação de calcário antes de encher o lago novamente. 

13/04/2020 – Reunião com a Comissão do Projeto do Vídeo Monitoramento (Secretária da 

Cultura, Presidente da Acis, Presidente do Legislativo e Brigada Militar) às 8h na Secretaria de 

Cultura, para revisão e decisão final dos pontos onde serão colocadas as câmeras da primeira 

fase do projeto. Ficaram definidos os seguintes pontos: pórtico de entrada,  acesso a ponte do 

Jacuí  pela Rua Alberto Pasqualini, Alberto Pasqualini passando a entrada da Camnpal, Banrisul, 

Posto Central, Bar Habitat, Propé, Posto de Saúde, Rua Alberto Pasqualini esquina com o 

Parque Histórico e na subida ao Tobogã/Teleférico. 

14/04/2020 – Marcação e acompanhamento da abertura dos buracos para colocação de tubos 

e postes do projeto de vídeo monitoramento. 

20/04/2020 – Acompanhamento do início das colocações dos postes nos tubos. A Prefeitura 

Municipal disponibilizou maquinário e funcionários para realização dessa etapa. 

Durante o mês de abril definimos os locais onde serão dispostas as luminárias da Praça Pe. 

José Iop, na segunda etapa de revitalização, juntamente com a Engenheira da Prefeitura. 

Limpamos de fato a pista de caminhada da volta do lago do Parque Histórico e entorno. 

Projetamos as estantes da biblioteca que será instalada nas dependências da Secretaria de 

Cultura no Parque Histórico. 

 

 

22/07/2020, 

Secretaria Municipal Cultura e Turismo  

Secretária Rosa Christina Kittel. 


