
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura do Município de Farroupilha

Ata nº 10 / 2020 – Reunião Comissão de Gestão Estratégica e
Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017 de 29-06-2020.

Aos  dezenove  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: Marisa Poloni, Fernando José Sebben, Michelle Seimetz,
Vanda Basso, Elenice Girelli e Tânia Mara Escobar Antonovick. A pauta desta reunião é a
análise e aprovação da alteração do plano de trabalho para realização de um novo edital
para  cursos  e  apresentações  artísticas  em  geral  com  a  utilização  dos  recursos
remanescentes  dos  editais  anteriores  os  quais  não  foram  preenchidas  todas  as  vagas
oferecidas.  Dessa forma o grupo aprova a utilização do valor de R$ 175.777,60 para a
realização de 40 apresentações diversas onde cada uma receberá o valor de R$ 3.244,44, e
para  a  realização  de  20  cursos  onde  cada  um receberá  o  valor  de  R$  2.300,00  para
executar a atividade. Neste edital cada proponente fica responsável em realizar a gravação
do objeto proposto e entrega do material digital para a Prefeitura Municipal para posterior
divulgação. Dessa forma, será atualizado o plano de trabalho cuja versão final segue anexo
a  esta  Ata  de  forma  a  atender  ao  edital  aprovado  nesta  reunião. Farroupilha,  19  de
Novembro de 2020; Marisa Poloni – Secretaria de Turismo e Cultura.
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