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Ata nº 08 / 2020 – Reunião Comissão de Gestão Estratégica e
Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de 29-06-2020.

Aos  vinte  e  oito  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,  Fernando José Sebben, Michelle Seimetz, Vanda Basso,  Elenice
Girelli  e  Tânia  Mara  Escobar  Antonovick.  A  pauta  desta  reunião  é  a  análise  dos
apontamentos dos participantes da audiência pública realizada na data de 27-10-2020 e
aprovação das alterações para os editais de chamada pública. As reuniões das audiências
públicas contaram com a participação das categorias artísticas e culturais mapeadas no
município,  as  quais  acompanharam  a  apresentação  do  plano  de  trabalho  referente  a
aplicação dos recursos da lei federal referida acima. Para o edital cujo objeto é a decoração
natalina, os participantes alegaram que o valor não era suficiente para realizar um trabalho
de qualidade dentro das técnicas artesanais utilizadas pela maioria dos artesãos, e assim a
comissão decidi por propor 16 iniciativas de decoração natalina e cada iniciativa receberá o
valor  de  R$  5.250,00  para  executar  o  objeto  definido  no  edital.  Sobre  o  edital  que
contemplará  os  beneficiários  do  inciso  II  com  recursos  para  manutenção  dos  espaços
culturais,  após avaliação de que o número de espaços culturais possivelmente elegíveis
ficará abaixo da expectativa inicial  proposta,  fica decidido que será proposto edital  para
atender 20 espaços que serão categorizadas em 3 faixas de valor de recurso sendo: 11
espaços com duas parcelas de R$3.000,00; 5 espaços com duas parcelas de R$ 5.000,00 e
4 espaços com duas parcelas de R$ 7.500,00. Os espaços serão categorizados conforme a
tabela que constará no edital. Sobre o edital das apresentações culturais, fica definida a
realização  de  20  representações  artísticas,  humorísticas,  cursos  e  danças,  e  cada
apresentação receberá o valor de R$ 2.300,00 para realizar a atividade de 20 a 30 minutos
registrada em material digital. Sobre as apresentações musicais fica definido que serão 36
iniciativas  que  poderão  contemplar  diversos  gêneros  musicais  e  cada  apresentação
receberá o valor de R$ 3.244,44 para executar atividade de 20 a 30 minutos, sendo que
deste total 16 iniciativas poderão realizar apresentações ao vivo devidamente registradas
em material digital, em locais e datas definidas pelo poder público. Para o edital referente a
produção audiovisual fica definido que serão realizados 4 projetos de produção audiovisual,
sendo  que  cada  projeto  executará  14  produções.  Essas  produções  são  os  itens
mencionados anteriormente de 56 iniciativas como execução de shows, cursos entre outras
apresentações no formato online, ao vivo e gravação, sendo que este material deverá ser
entregue em formato digital. Cada projeto de produção audiovisual receberá R$ 19.592.69.
Permanece aprovado pela presente comissão a premiação por trajetória cultural indígena
que valorizará o trabalho das comunidades de Farroupilha, com a premiação de 2 ações no
valor de R$7.000,00 cada uma. O edital referente a esta premiação será feito, analisado e
aprovado pela presente comissão nos próximos dias.  Dessa forma,  ficam aprovadas as
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alterações  no  plano  de  trabalho  para  aplicação  dos  recursos  referentes  aos  editais  de
chamada pública para atender aos beneficiários do inciso II  e inciso III.  Estas alterações
constam no plano de trabalho atualizado que segue anexo a ata. Farroupilha, 28 de Outubro
de 2020; Marisa Poloni – Secretaria de Turismo e Cultura.
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