
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura do Município de Farroupilha

Ata nº 05 / 2020 – Reunião Comissão de Gestão Estratégica e
Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de 29-06-2020.

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas, nas dependências
da Prefeitura Municipal de Farroupilha, localizada na Praça Emancipação s/n, realizou-se a
reunião da Comissão de Gestão Estratégica e Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017
de  29-06-2020,  Lei  Aldir  Blanc.  Participaram  da  reunião  os  representantes  da  referida
Comissão estabelecida conforme decreto nº 6.858 de 04 de setembro de 2020, definidos
seus  participantes  através  da  Portaria  nº  885  de  04  de  setembro  de  2020.  Estiveram
presentes na reunião: Raphael Felipe Giacomoni, Rui Alessandro Ditadi do Amaral, Marisa
Poloni, Vanda Basso, Fernando José Sebben e Michelle Seimetz. A pauta desta reunião é
aprovação dos itens constantes no plano de trabalho, que segue anexo a esta ata, o qual
será o principal documento norteador para a elaboração dos editais. Referente ao inciso II,
como trata-se de um subsídio específico quanto ao objeto de utilização do recurso assim
como dos requerentes ao benefício,  o principal critério de elegibilidade será a tabela de
categorização constante no documento que será publicado como decreto regulamentador
municipal, sendo que ficou definido pelo grupo que a contrapartida a ser prestada pelos que
receberem o auxílio será de 20% do valor total recebido. Seguindo a avaliação dos itens do
plano, referente ao inciso III, foram definidos os itens que serão solicitados para a decoração
natalina,  os  quais  estão divididos em 3 tipos  de  decoração onde o  beneficiário  poderá
escolher o tema o qual deseja entregar os objetos conforme as especificações solicitadas.
Já a parte das apresentações culturais, ficou definido que o edital preverá o chamamento
para realização de 70 produções audiovisuais, de diferentes segmentos e gêneros, sendo
que estas produções serão o objeto de chamamento público para produtoras que poderão
se habilitar a produzir o material das apresentações que deverão ser em formato online e
entregues em material digital, sendo no total 7 projetos e cada qual conterá 10 produções de
segmentos e  gêneros diversos,  onde cada produtora  poderá  se  habilitar  pra  produzir  1
projeto. O presente comitê decidiu que para as apresentações serão feitas duas categorias
para o repasse de recursos, sendo que em apresentações solo o valor fica determinado em
R$ 1.000,00, e para duas pessoas ou mais o valor de R$ 2.000,00 por apresentação. Dessa
forma, o plano de trabalho foi aprovado pela presente Comissão, e o documento segue para
utilização na elaboração dos editais de chamada pública, sendo a próxima reunião do grupo
a análise e aprovação destes editais. Finalizados os temas propostos, encerra-se a reunião
dando encaminhamento para as próximas atividades da presente comissão. Farroupilha, 15
de Outubro de 2020; Marisa Poloni – Secretaria de Turismo e Cultura.
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