
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura do Município de Farroupilha

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

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove 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, Michelle Seimetz, Elenice Girelli e Tânia Mara
Escobar  Antonovick.  A  pauta  desta  reunião  é  a  análise  e  aprovação  dos  editais  de
chamamento público, elaborados com base no plano de trabalho, que segue anexo a esta
ata. Foi então apresentado este documento final que irá compor o edital, e sobre os itens
apresentados para o inciso III  ficou aprovada a tabela de critérios para a pontuação de
projetos por pessoa física, assim como os documentos que deverão ser apresentados para
habilitação dos beneficiários e posterior prestação de contas. A presente comissão aprovou
sobre a padronização quanto ao repasse de recursos para as apresentações, onde ficou
definido  que  os  beneficiários  receberão  R$2.000,00  por  apresentação.  Outra  alteração
aprovada pelo grupo é de que as apresentações não serão apenas em formato online, mas
também poderão ser realizadas ao vivo, sendo que as mesmas irão compor a programação
de atrações natalinas do município. Outro item avaliado e aprovado pelo grupo foi o critério
de pontuação para as produtoras, onde foram definidos os equipamentos mínimos que a
produtora  deverá  comprovar  ter  para  se  habilitarem para  o  edital  de  chamada  pública.
Dessa forma, fica aprovado o edital de chamada pública para atender aos beneficiários do
inciso III, e a próxima reunião da comissão irá definir e aprovar as informações para o edital
referente ao inciso II.  Farroupilha, 19 de Outubro de 2020; Marisa Poloni – Secretaria de
Turismo e Cultura.
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