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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2021 
  
 
01/03 – Envio das Leis Municipais de Cultura e Turismo a Câmara Municipal 
para aprovação das mesmas e organização dos Conselhos com membros da 
Comunidade. 
 
02/03 – Organização da Biblioteca Pública – Seleção de livros por categoria. 
Reunião online sobre o turismo na Quarta Colônia – Secretarios de Turismo da 
Quarta Colônia.  
 
03/03 – Reunião com a Assistência sobre o dia Internacional de Mulher e idéias 
para confeccionar decoração da Páscoa. 
 
04/03 – Reunião com a Vice Prefeita – Aprovação das Leis Municipal de 
Cultura e Turismo pela Câmara Municipal 
Gravação individual em áudio de secretários e funcionários municipais  
homenageando o Dia Internacional da Mulher. 
 
05/03 – Reunião com secretários – Prefeitura Municipal (pauta de cada gestor 
e assuntos gerais) 
 
06/03 – Visita ao Colégio São Carlos do arquiteto Marcos Seeber, Sr.Luis da 
Conceição, para uma analise e definição das salas culturais no prédio em 
questão para a finalização do Projeto Arquitetônico de restauro do antigo 
Colégio das Irmãs Palotinas incendiado em 1984. 
 
 
08/03 – Dia Internacional da Mulher – Homenagens com entrevistas “on line”, 
na rádio franciscana FM, sorteios de brindes, entretenimento, depoimentos de 
homens e mulheres sobre a data em destaque. Divulgação de depoimentos 
realizados para a rádio com o Prefeito, Vice-prefeita, primeira dama, demais 
secretários e convidados da comunidade. 
 
 
09/03 – Planejamento e indicação de nomes para a implantação dos Conselhos 
de Cultura e Turismo do Município. 
Reunião com Sec. de agricultura para a implantação do Mercado Público nas 
dependências do Colégio São Carlos. 
Exposição na Secretaria de artesanatos em madeira e pintura da artesã 
Alexandra Segabinazzi. 
Compra de material para a confecção de enfeites decorativos para a Páscoa de 
2021. 
 
 



10/03 – Apresentação para o prefeito das plantas do Projeto de Restauração 
do Colégio São Carlos pelo arquiteto Marcos Seeber. – Primeiro esboço. 
  
14h – reunião com o secretario de obras para revitalização do Parque 
Municipal e Praça do Imigrante. 
 
15h – reunião com primeira dama, com a servidora Luci Maraschin e secretario 
de agricultura sobre a organização e implantação do Mercado Público nas 
dependências de um salão do Colégio São Carlos. 
 
16h – Reunião com secretários na Prefeitura. Assuntos diversos de cada 
secretaria. 
 
 
12/03 – Assinatura do contrato com o arquiteto Marcos Seeber para a 
confecção e elaboração do Projeto que será enviado para a LIC, do colégio da 
irmãs Palotinas. 
 
 
15/03 – Inicio da Secretaria de Cultura da confecção dos enfeites e decoração 
para a Páscoa 2021.  
 
16/03 – Confecção com voluntários nos enfeites para a Páscoa, 
14h – Reunião na Assistência Social com primeira dama e secretaria da 
Assistência sobre a ação de distribuição de doces, chocolates e derivados para 
a Páscoa das crianças do município. 
 
17/03 – Continuação acelerada da Confecção de enfeites para a Páscoa. 
Reunião “on line” de secretários de turismo da Quarta Colônia e debates sobre 
ações pós pandemia. 
11h – reunião com o prefeito Matione de São João do Polesine sobre ações da 
cultura da região e a possível gravação dos hinos dos municípios com apoio da 
orquestra do Recanto Maestro. 
 
Organização para a vinda dos ciclistas no mapeamento da rota paleontológica 
que cruza o município de Dona Francisca no final do mês de Março. 
 
18/03 – Reunião com o Prefeito de Agudo Henrique Kittel, vice prefeito 
Pedrinho Muller, Secretaria de Turismo e cultura Djulia Zieman sobre ações na 
cultura e arquitetura das cidades. 
 
19/03 – Definição dos enfeites de Páscoa e ações na Semana Santa. 
Inicio da Decoração na entrada da Cidade – Pórtico e na pç José Iop. 
 
20/03 – Finalização e ajustes na decoração de Páscoa na praça. 
 
22/03 – Ajustes na decoração de Parque.  
Reunião on line com secretários de turismo da Quarta Colônia. 
Continuação dos cuidados do acervo de livros da Biblioteca Nacional. 
 



23/03 – Reunião sobre a implantação do Mercado Público e como irá se 
desenvolver os expositores do mesmo. 
Apresentação do esboço da nova fachada frontal do Parque Obaldino Tessele 
pelo arquiteto Marcos Seeber. 
 
28/03 – Recepção do grupo de Ciclista para identificação da Rota Ciclistica 
Paleontológica internacional com Dona Francisca. Os ciclistas foram recebidos 
na Secretaria de Cultura com a presença do prefeito, vice, secretários e 
assessoria de imprensa.  
 
29/03 – Envio do projeto de Lei de Indústria e Comércio para a Câmara 
Municipal.  
Reunião na Secretaria de Educação, sobre os projetos anuais da Educação, 
Cultura e Assessoria de Imprensa.  
 
30/03 – Resgates das geladeiras para o projeto “geladeiroteca”, onde serão 
decoradas e colocadas em pontos onde a população poderá acessar para lazer 
e leitura. 
 
31/03 – Subida ao morro Sto. Antonio para organizar o caminho da subida 
tradicional na Sexta-Feira Santa dos grupos de turistas que costumam ir até o 
mirante da Cruz do morro.  
 
 


