
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura do Município de Farroupilha

Ata nº 09 / 2020 – Reunião Comissão de Gestão Estratégica e
Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de 29-06-2020.

Aos  nove  dias  do  mês  de  novembro  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 e Vanda Basso. A pauta
desta reunião é a análise e aprovação do edital de chamada pública para apresentação da
trajetória cultural indígena das comunidades Kaingang Pó Nhãn Mág e Ká Mág (São Roque)
situadas em Farroupilha. Conforme o plano de trabalho anterior, as comunidades indígenas
seriam contempladas através de edital de premiação, porém dado o período transcorrido do
recebimento dos recursos federais pelo Município, e respeitando o cumprimento dos prazos
determinados na lei referida acima e seus decretos regulamentadores, fica inviável realizar
um edital de premiação devido ao prazo exigido de 45 dias para realizar o credenciamento
para o concurso, e assim a presente comissão valida a alteração do plano de trabalho para
inserir o auxílio às comunidades indígenas através de apresentação da mostra da trajetória
cultural da mesma, e encaminha-se o edital de chamada pública para o objeto mencionado
anteriormente.  Dessa  forma,  o  decreto  regulamentador  municipal  será  atualizado  assim
como plano de trabalho cuja versão final segue anexo a esta Ata de forma a atender ao
edital  aprovado  nesta  reunião. Farroupilha,06  de  Novembro  de  2020;  Marisa  Poloni  –
Secretaria de Turismo e Cultura.
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