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Secretária Municipal Rosa Christina Kittel 

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 

 

01 e 02/02 – Período em que a Secretaria da Cultura e Turismo está imbuída de concluir a organização e 

a ornamentação do que é proposta para festejar a Padroeira do Município, Nossa Senhora dos Navegantes. 

Montagem da ornamentação das três paradas, atender e vestir as Marias vivas, que atuam como 

figurantes das paradas da procissão luminosa, decorar o barco que conduz a imagem de Nossa Senhora 

dos Navegantes e a Imagem de Nossa Senhora, ornamentar a gruta de Nossa Senhora de Lourdes no Porto 

do Jacuí onde acontece a bênção das águas, o Monumento de Navegantes, organização e recepção dos 

donos de embarcações na romaria pluvial, a soltura dos fogos de artifício, entre outras atividades afins, são 

de responsabilidade da pasta da cultura e do turismo.  

03 e 04/02 – Organização e armazenamento do material utilizado na montagem da decoração utilizada 

no trajeto das procissões luminosa e pluvial da Festa dos Navegantes. 

06/02 – Organização e participação da reunião na Câmara Municipal de Vereadores, às 19 horas, onde a 

Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, representada pela Professora Medianeira e pelo Pró-Reitor Flavi 

explanaram a necessidade da formação do Conselho Gestor e das Comissões do Geoparque. Na 

oportunidade, vários participantes se inscreveram. Após a reunião, a Secretaria da Cultura se encarregou 

pelas inscrições que perduraram até o dia 13/02. 

12/02 – Visita realizada pela Secretária da Cultura e Turismo à Ivo Antônio Dalcin, na Linha do Moinho, 

para tratar das necessidades de melhoria no acesso a trilha do Morro Santo Antônio. Um projeto particular 

e abraçado por várias famílias franciscanas trouxe novidades a quem sobe até o topo do morro, tradição 

especial das Sextas-Feiras Santas. No trajeto da trilha, 14 capelas foram colocadas em 2019. A ideia para o 

dia 10/04/2020 é a colocação dos quadros nas capelas com as imagens da Via Sacra. Ivo Dalcin e sua 

esposa Helena são os principais responsáveis pelo trabalho de reestruturação, alargamento e compactação 

do caminho. A Secretaria está desenvolvendo placas indicativas para o acesso da propriedade, bem como, 

para a trilha propriamente dita. Também neste mês está planejando o mapeamento e criando nomes para 

as trilhas existentes e futuras no local, além de criar a primeira caminhada ecológica planejada e guiada já 

para o mês de abril/2020. 

16/02 – Participação do selecionado franciscano no Interseleções de Futebol de Campo/sub 23, no 

Município de Agudo. Dona Francisca não obteve classificação. 

18/02 – Realização da primeira reunião com os atores e atrizes franciscanos que participam dos 

“espetáculos da fé” projetos propostos pela Administração Municipal através da Secretaria da Cultura e 

Turismo, Rosa Christina Kittel e do Cineasta Franciscano Ricardo Zimmer, com apoio da Paróquia São José, 

Comissão Pró-Construção do Futuro Santuário dos Beatos Mártires, Pe. Manuel Gonzales e Coroinha Adílio 

Daronch e Escola Estadual Maria Ilha Baisch. 

 

 



 

 

 

Saiba mais e participe desse grande projeto cultural, religioso e turístico: 

                   A Administração Municipal, através da Secretaria da Cultura com o apoio do cineasta Ricardo 

Zimmer, tem desenvolvido na comunidade franciscana espetáculos ao ar livre de cunho religioso, cultural e 

turístico.  A frente da igreja Matriz São José é o palco sagrado dos espetáculos que no dia 10 de abril de 

2020, farão sua oitava apresentação, encenando a Paixão de Cristo. A proposta cultural envolve como 

atores e atrizes membros da comunidade franciscana, das mais variadas faixas etárias, raça e credo (os 

elencos são compostos por 80 a 100 pessoas). Trata-se de um trabalho de completa doação dos artistas e 

da produção que fica por responsabilidade de Rosa Christina Kittel (Sec. Da Cultura e Ricardo Zimmer, 

Cineasta).  Os temas desenvolvidos nos espetáculos atentam para a cultura religiosa como, via sacra, a vida 

dos Beatos Mártires da Fé que tem Adilio Daronch, franciscano, como o único coroinha beato do mundo e 

o nascimento de Jesus, no Natal. A atividade tem integrado a comunidade franciscana e a região do 

entorno que prestigia os eventos o que notoriamente demonstra a importância do mesmo inclusive para o 

turismo local. O apoio da Prefeitura Municipal é de suma importância para a realização do evento, assim 

como os demais parceiros anteriormente citados.   

18 a 21/02 – Organização da V Edição da Taça Loidinho, citadino de futebol sete, que acontecerá no 

campo de futebol do Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessele no dia 01/03/2020, durante 

todo o dia.  

18 a 21/02 – Organização do Torneio Inter seleção de Veteranos Sub 35 e convocação dos atletas que 

representarão a seleção franciscana. O Coordenador Municipal de Esportes, Luiz Carlos Santilhano, 

divulgou a lista de atletas convocados para o Torneio de Veteranos Inter Seleções sub 35, que acontecerão 

no domingo, dia 08 de março, com início marcado para às 9h, no Estádio Municipal Colosso do Jacuí. Os 

atletas convocados para a edição 2020 foram: Segue abaixo a lista atualizada dos atletas convocados: 

Ademar Prochnow - Clovis Rodrigues - Fernando Soldera- Alvaro Rampelotto- Marcio Alves (Xandinho) - 

Marcelo Alves - Gilberto Schiefelbein - Leandro Rampelotto - Ivandro Calegari -Everaldo Tagliapietra - João 

Leandro de Oliveira - Leoni Oliveira - Fábio Rampelotto - Luiz Henrique Cervo - Juliano Rampelotto - Mairo 

Prochnow- Germano Reck -Luiz Carlos Santilhano -Julio Ferreira - Jovani Ferreira (Bigode) - Luciano Pretzel - 

Vasconcelo Sari - Ricardo Chelotti - Sidenir Garlet - Jover Tessele – Saulinho Dalla Nora – José Prochnow 

(Deca) – André Segabinazzi – Rochinha – Miquinha – Marreta.. A organização desse torneio conta também 

com a participação do Esporte Clube Franciscano. 

20/02 – Reunião com a Primeira Dama do Município, Ivanir Dalla Nora, nas dependências da Secretaria da 

Cultura e Turismo, objetivou análise do projeto paisagístico feito pela Docente dos cursos de Agronomia e 

Engenharia Florestal da UFSM, Professora Fernanda Alice Antonello Londero Backes. Em 2019, a convite da 

Primeira Dama, a Professora Fernanda visitou a cidade e conheceu os anseios da Administração no sentido 

de executar um projeto paisagístico para os canteiros da Av. 17 de Julho, com plantas permanentes em sua 

grande maioria, visando canteiros organizados o ano inteiro com economicidade. O projeto foi recebido no 

dia 19 de fevereiro de 2020. Entre as espécies indicadas estão: periquito vermelho, onze horas, manto de 

viúva, ophyopogum, cufea roxa, agapanthus azul forte, lantana amarela, azaléia, tradescantiazebrina-

lambari e jasmim pendente amarelo para o barranco de entrada da cidade. Na oportunidade decidiu-se 



por pesquisar onde encontrar as espécies indicadas, analisar se o projeto será seguido na forma proposta, 

realizar o processo de aquisição de mudas independentemente de quais sejam e na sequência realizar o 

plantio que deverá ser iniciado até abril.  

29/02 – Participação da Seleção Franciscana no Inter Seleções Sub 21 de Futebol de Salão, em Paraíso do 

Sul. Representaram o município os seguintes atletas: ARTHUR FERNANDES, PABLO WEISS, FABRÍCIO 

VANDES, LEANDRO SOARES, GUSTAVO KLUGE, GALILEU DE DAVID, LUIGI CASSOL, RICARDO VARGAS, 

TOBIAS PENTEADO, WESLEY GONÇALVES, HALF BACHMANN e WELIGTON RANGEL. A comissão técnica foi 

formada pelo Coordenador do CMD, Luiz Carlos Santilhano e Alceo Gonçalves. A Equipe não se classificou 

para as finais. 

 

04/03/2020, 

Secretária Municipal Rosa Cristina Kittel.  

 

 

 

 

 


