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Secretário Municipal Ricardo Vicente Zimmer  
 
RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021  
 
01/02 – Preparativos da 99ª Festa do Navegantes em Dona Francisca.  
 
02/02 – Feriado Municipal e Festa dos Navegantes organizada pela Prefeitura Municipal, 
com carreata pelo porto do Rio Jacuí, Av. 17 de Julho,  com retorno no Pórtico e chegada na 
Igreja Matriz com missa. Em vários pontos houve interferência com quadros artísticos vivos 
com barcos representando pescadores e a comunidade representando setores de fieis.  
 
03/02 –  Atividades de organização de pastas, arquivos, catálogos dos livros da Biblioteca 
Pública juntamente na Secretaria. Recebido de Maria Isabel Bortolotto doações de novos 
livros para o acervo da Biblioteca Municipal. 
 
04/02 – Em Porto Alegre – Reunião com o Deputado Beto Fantinel, o produtor cultural 
Álvaro Franco, o arquiteto Marcos Seeber, sobre o projeto de restauração do Colégio das 
Irmãs Palotinas em Dona Francisca.  
A Segunda reunião no CAFF com o diretor da Assistência social e Projetos Estratégicos Jorge 
Imperatore e a Diretora da Assistência Social do RGS Regina Becker e com a presença da 
Secretaria de Assistência Social Carina Fantinel.  
 
05/02 – Reunião no CAPPA com Valcerina Gassen, para tratar projetos turísticos da Quarta 
Colônia.  
 
08/ 02 – Reunião com o Sebrae no Gabinete do prefeito para proposta de Plano de 
Desenvolvimento do Município.  
14h – Reunião no CAPPA – São João do Polêsine com os Secretários de Turismo da Quarta 
Colônia – Pauta: as placas turísticas para cada Município.  
 
09/02 – Atividades de organização de fotografias, arquivos e diretrizes na Secretaria  
 
10/02 – Reunião com a Dra. Eliana Rubim, sobre licitações e a organização de apresentação 
e elaboração de projetos para a Prefeitura.  
13h – Reunião na Secretaria com Carol Prochnow, Carine Fantinel, Elisabeti Marin,para 
tratar das  atividades previstas na Semana do dia Internacional da Mulher – 8 de março.  



11/02 - Reunião no Sindicato dos trabalhadores Rurais para início das tratativas do Projeto 
“Arroz é Vida”, como produto de merchandising para Dona Francisca que teve nobre título 
de “Capital Nacional de Produtividade de Arroz”.  
15h – definição das Placas e pontos turísticos em funcionamento  
16h – Recadastramento no SEDETUR-RS com Celso Neto – turismólogo.  
 
12/02 – Reunião em “live”, sobre a agenda do Presidente da Funarte para sua provável 
vinda ainda em Março.  
 
17/02 – Organização de Fotografias e arquivos de projetos na Secretaria.  
 
18/01 – Levantamento e busca de preços de lixeiras e estilos novos de lixeiras para a 
Secretaria de Obras desenvolver o planejamento do Lixo e a ordem das lixeiras.  
 
19/02 – Adequação e formatação do Plano de Turismo de Dona Francisca.  
Reunião para montar a pauta das comemorações da Semana Internacional da Mulher – 
Março 2021.  
Adiamento da vinda do Presidente da Funarte, por motivos do agravamento da Pandemia 
para o mês de março.  
Preparação do projeto de enfeite da Cidade para a Páscoa 2021.  
Organização do passeio ciclístico da rota paleontológica para o dia 28 de março de 2021.  
Desenvolvimento do projeto “Encontro de Parentes” – objetivo: parentes de uma mesma 
família se reúnem para firmar laços e relembrar fatos pitorescos aos moldes de um filó, 
contar causos, recordar fatos e transmitir o sentido dos elos familiares.  
17h Reunião na prefeitura com os Secretários, prefeito e vice-prefeita. 
 
22/02 – Correção e formatação do Plano de Turismo para Dona Francisca.  
Organização de fotos, arquivos na Secretaria.  
Troca de informações sobre placas turísticas com secretários de turismo da Quarta Colônia.  
 
23/02 – Preparação dos convites aos participantes das entrevistas da Semana Internacional 
da Mulher (de 1 a 8 de março de 2021).  
 
24/02 - 10h Reunião com a diretora do CAPPA, Sra. Valcerina Gassen sobre o andamento 
dos pontos de turismo de Dona Francisca.  
Montagem do Projeto Arroz é vida – Utilização do produto “Arroz” como fonte econômica e 
marca registrada do município de Dona Francisca.  
 
25/02 – Reunião com Marizanda (vice-prefeita) – Assuntos diversos da Secretaria de Cultura 
e projetos turísticos.  
 
26/02 – Acerto dos preparativos para decoração na Páscoa e  compra de materiais com 
apoio da Assistência Social e Habitação.  
Organização de pastas, arquivos, e projetos da cultura e turismo.  
Secretários de Turismo da Quarta Colônia finalizando seus Planos de Turismo, Conselho de 
Turismo.  
Cancelamento devido a Pandemia das entrevistas presenciais com os convidados para 
tratar da Semana do dia Internacional da Mulher, e gravação das mensagens em 



homenagem ao dia da mulher realizada pelos secretários e funcionários da Prefeitura 
Municipal. 
 
 

Dona Francisca, 04 de março de 2021. 


