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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2020 

01/03/2020 - Realização da V Edição da Taça Loidinho, citadino de futebol sete, que 

aconteceu no campo de futebol do Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin 

Tessele no dia 01/03/2020, durante todo o dia. 

03/03/2020 – Primeiro ensaio do teatro “Espetáculo da Fé – Paixão de Cristo”, em 

frente a Igreja Matriz São José, às 19 horas. 

08/03/2020 -  Realização do Torneio Inter seleção de Veteranos Sub 35 que aconteceu 

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

Colosso do Jacuí.  

12/03/2020 - Participação em reunião na Câmara de Vereadores de Faxinal do 

Soturno, com as Comissões para a composição do Conselho Gestor do Geoparque 

Quarta Colônia.  

13/03/2020 – A partir dessa data a Secretária de Cultura, passa a representar de forma 

mais efetiva a Administração Municipal no Projeto de Videomonitoramento, com o 

intuito de dar celeridade à execução do mesmo. 

14/03/2020 – Reunidas as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Obras e 

Finanças, acerca da necessidade de limpeza e investimentos na trilha ao Morro Santo 

Antônio, foi realizado o trajeto e traçada ações para que na Sexta-Feira Santa de 2020, 

fosse possível apresentar novidades aos que tradicionalmente fazem o trajeto. O 

proprietário das terras de acesso, Ivo Dalcin e sua esposa, com parceria da 

comunidade adquiriram 15 capelas que estão localizadas ao longo da trilha. Também 

sob seus comandos, formataram toda a trilha, deixando-a menos íngreme e mais 

segura. A Administração Municipal tem por objetivo arrumar o acesso, limpar o topo 

do morro onde a cruz está edificada, colocar novamente o Santo Antônio em capela 

que foi destruída por vândalos e fazer a sinalização da trilha. 

15/03/2020 – Último ensaio com o grupo de teatro dos “Espetáculos da Fé”, do qual a 

Administração Municipal através da Secretaria da Cultura e Turismo é parceira. 

16/03/2020 – Anúncio do cancelamento do Espetáculo da Fé – Paixão de Cristo, 

devido o Covid 19, pelos responsáveis, Rosa Christina Kittel, Secretária da Cultura e 

Ricardo Zimmer, cineasta. 

A pandemia do Covid 19, já no início de março fez com que a Administração Municipal 

atentasse aos cuidados necessários que haveriam de resultar em ações positivas de 



combate ou pelo menos que evitassem a transmissão do vírus. Neste sentido, os 

Secretários Municipais passaram a participar das ações que seriam implementadas  

num futuro breve. 

Concluiu-se desde logo que a 38ª Semana do Município não poderia ser realizada 

como de costume. Participação na elaboração das regras Decreto Municipal de 18 de 

março, que passou a vigorar em 20 de março com início  do turno único, tendo como 

expediente o horário compreendido das  7h às 13h, devido a Pandemia do COVID 19.  

A partir desse decreto, todas as atividades esportivas oficiais do município foram 

suspensas. Os logradouros públicos interditados e as atividades culturais 

interrompidas por definitivo. Passou-se então a viver um novo momento.   
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Secretária Rosa Christina Kittel. 


