SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E SERVIÇOS - Secretária Municipal Rosa Christina Kittel

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DE 2020

04/06/2020 – Conferência do patrimônio da Secretaria Municipal da Cultura pelo órgão
responsável, bem como agendamento da retirada do que será dada baixa.
10/06/2020 – Reinício das pesquisas feitas sobre Dona Francisca e que foram perdidas com a
queima da placa mãe do computador da secretaria, ocorrido em final de maio. O material feito
pela Secretária da Cultura, Rosa Christina Kittel, reunia a história bem como histórico do
Município e dos pontos turísticos.
12/06/2020 – Apresentação a Administração de possível programação para marcar o dia 17 de
julho, dia em que Dona Francisca completará 55 anos de emancipação político administrativo.
16/06/2020 – Reunião com a Comissão do Projeto Video Monitoramento no Gabinete do
Prefeito Edaleu, com a presença do Prefeito, da Presidente da Câmara, Presidente da Acis,
Controle Interno, Brigada Militar e Secretárias Municipais da Cultura e Administração para dar
prosseguimento ao projeto, definir tamanho dos televisores que serão utilizados e demais
assuntos pertinentes.
18/06/2020 – Separação de mesas e cadeiras em condições de uso e que se encontravam nas
dependências do Telecentro, para serem utilizadas na futura Biblioteca Municipal.
18/06/2020 – Videoconferência com o Promotor de Justiça de Faxinal do Soturno e demais
representantes das secretarias municipais da cultura e turismo das cidades da Comarca de
Faxinal do Soturno, às 16 horas. O fulcro da videoconferência foi conversar e debater as ações
acerca do projeto “Valorizando nossas belezas e culturas”, o qual objetiva acompanhar e
incentivar a proteção e fomento ao patrimônio cultural dos municípios da Comarca.
19/06/2020 – Recebimento e colocação das estantes onde serão armazenados os livros da
Biblioteca Municipal.
23/06/2020 – Seqüência ao trabalho de limpeza do acervo do museu que se encontra
armazenado no antigo Colégio São Carlos, bem como do acervo da biblioteca.

22/07/2020,
Secretária Municipal Rosa Christina Kittel.

