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§ 1º Não se aplica a fórmula do caput à unidade da federação
que não atinja o quórum mínimo de quinze eleitores validamente
cadastrados no Fórum Estadual Setorial, a qual ficará sem delegados
no Fórum Nacional Setorial.

§ 2º A aplicação da fórmula do caput para ampliar o número
de Delegados Estaduais acima da quota ideal de uma unidade da
federação somente será possível se alguma outra unidade não atingir
tal quota, deixando alguma vaga em aberto.

§ 3º As vagas em aberto referidas no § 2º serão preenchidas,
em ordem decrescente, pelos Estados que possuírem os maiores quo-
cientes estaduais, respeitado o limite máximo previsto no caput.

Art. 22. Os órgãos e entidades responsáveis por cada Fórum
Nacional Setorial providenciarão a divulgação da lista dos delegados
que participarão das suas reuniões plenárias com antecedência de
vinte e cinco dias.

Art. 23. No âmbito dos Fóruns Nacionais Setoriais, não ha-
verá o registro prévio de candidaturas, sendo elegíveis todos os De-
legados Estaduais participantes, conforme a área técnico-artística ou
de patrimônio cultural.

§ 1º A manifestação de interesse de um Delegado Estadual
em concorrer a uma vaga do Colegiado Setorial correspondente de-
verá ocorrer no primeiro dia de reunião do Fórum Nacional Se-
torial.

§ 2º Os atuais membros titulares dos Colegiados Setoriais do
CNPC são considerados Delegados Estaduais Setoriais independen-
temente da participação nos Fóruns Estaduais Setoriais, mas só serão
elegíveis no respectivo Fórum Nacional se não estiverem no exercício
do segundo mandato.

§ 3º Cada Delegado Estadual Setorial indicará suplente que
poderá substituí-lo no respectivo Fórum Nacional para votar no caso
de comprovada ausência, porém não será elegível para o Colegiado
Setorial.

§ 4º As reuniões dos Fóruns Nacionais Setoriais serão pre-
senciais.

§ 5º Cada região do país deverá eleger ao menos um re-
presentante em cada Fórum Nacional Setorial, devendo a região com
maior número de representantes eleitos ceder a vaga daquele menos
votado, em caso de votação insuficiente em outra região.

§ 6º A eleição ocorrerá no último dia de reunião dos Fóruns
Nacionais Setoriais de Cultura.

§ 7º Serão eleitos para os Colegiados Setoriais os trinta
candidatos mais votados, assumindo como titulares os quinze mais
votados.

§ 8º Em caso de empate terá precedência o candidato com
mais idade.

Art. 24. Cada Comissão Eleitoral apurará e divulgará o re-
sultado do respectivo Fórum Nacional Setorial imediatamente após a
realização do pleito, sendo admitido pedido de reconsideração no
prazo de dois dias a contar da divulgação do resultado, desde que
apresentado por meio do correio eletrônico cnpc@cultura.gov.br.

§ 1º O pedido de reconsideração será dirigido à Comissão
Eleitoral, que terá dois dias para se manifestar, cabendo-lhe ainda o
dever de proclamar o resultado final da eleição e dar-lhe publicidade
nas páginas do Ministério da Cultura e do CNPC na internet.

§ 2º O resultado final proclamado após a análise dos pedidos
de reconsideração é irrecorrível.

§ 3º Estão legitimados a pedir reconsideração os Delegados
Estaduais do Fórum Nacional Setorial cujo resultado foi impugna-
do.

Art. 25. Os representantes eleitos serão empossados e ins-
talada a primeira reunião dos Colegiados Setoriais que elegerá o seu
representante para o Plenário do Conselho Nacional de Política Cul-
tural no último dia da reunião dos Fóruns Nacionais Setoriais.

Parágrafo único. A formação das listas tríplices de que trata
o art. 5º obedecerá o prazo do caput deste artigo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. O Ministério da Cultura publicará no Diário Oficial

da União todos os atos que regulamentam o processo eleitoral de que
trata esta Portaria.

Art. 27. As despesas decorrentes da realização do processo
eleitoral de que trata esta Portaria correrão às expensas do Ministério
da Cultura.

Art. 28. Cabe às Comissões Eleitorais Setoriais dirimir as
controvérsias relativas ao processo eleitoral para escolha dos mem-
bros dos Colegiados Setoriais.

Parágrafo único. Nos demais casos, a solução de contro-
vérsias estará a cargo da Comissão Organizadora Nacional.

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANNA MARIA BUARQUE DE HOLLANDA

ANEXO

1. Cálculo do coeficiente eleitoral de cada Fórum Nacional Setorial:
CE=?FES÷?DES
onde:
CE = coeficiente eleitoral
? FES = soma do número de eleitores de todos os fóruns estaduais (va-
riável)
? DES = número total de delegados estaduais no fórum nacional (fixo em
81)

2. Cálculo do quociente estadual:
QE=FES÷CE
onde:
QE = quociente estadual
FES = número de eleitores do fórum estadual (variável)
CE = coeficiente eleitoral
Observação: no quociente estadual, serão desprezadas as frações inferiores a
0,5. As frações iguais ou superiores a 0,5 serão arredondadas para cima.

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

DELIBERAÇÃO No- 74, DE 27 DE ABRIL DE 2012

O DIRETOR-PRESIDENTE da ANCINE, no uso das atri-
buições legais elencadas pela Resolução de Diretoria Colegiada nº.
22/2011, e em cumprimento ao disposto na Lei nº. 8.313, de
23/12/1991, Lei nº. 8.685, de 20/07/1993, Medida Provisória nº.
2.228-1, de 06/09/2001, e Decreto nº. 4.456, de 04/11/2002, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar o redimensionamento dos valores orçamen-
tários do projeto audiovisual relacionado abaixo, para o qual a pro-
ponente fica autorizada a captar recursos através da comercialização
de certificados de investimento e através da formalização de contratos
de coprodução nos termos dos arts. 1º e 3º da Lei nº. 8.685, de
20/07/1993 respectivamente.

10-0497 - Ponte Aérea - Produção
Processo: 01580.047005/2010-65
Proponente: Morena Filmes Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 42.473.256/0001-66
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 3.247.012,40 para

R$ 4.370.462,20
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: R$

1.200.000,00
Banco: 001- agência: 3441-X conta corrente: 15.625-6
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$

384.661,78 para R$ 800.000,00
Banco: 001- agência: 3441-X conta corrente: 15.626-4
Aprovado na Reunião de Diretoria Colegiada nº. 439, rea-

lizada em 24/04/2012.
Prazo de captação: até 31/12/2014.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua

publicação.

MANOEL RANGEL

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aferição do Edital de Concurso Nº 01/2012 - Concurso No âmbito do
Protocolo de Cooperação Entre O Instituto do Cinema e do Au-
diovisual do Uruguai - Icau, da República Oriental do Uruguai, e A
Agência Nacional do Cinema - Ancine, da República Federativa do
Brasil, Para O Fomento à Coprodução de Obras Cinematográficas de
Longa-Metragem.

Às dez horas do dia dezesseis do mês de abril de dois mil e
doze, reuniram-se os membros da Comissão de Análise de Docu-
mentação do Edital de Concurso nº 01 - Concurso no âmbito do
Protocolo de Cooperação entre o Instituto do Cinema e do Audio-
visual do Uruguai - ICAU, da República Oriental do Uruguai, e a
Agência Nacional do Cinema - ANCINE, da República Federativa do
Brasil, para o fomento à coprodução de obras cinematográficas de
longa-metragem - processo nº 01580.001039/2012-75, nomeados pela
Portaria nº 61, de 28 de março de 2012, na Agência Nacional do
Cinema - ANCINE, localizada na Avenida Graça Aranha, 35, Centro
- Rio de Janeiro, com a atribuição de examinar a documentação
apresentada, de verificar se os termos dos contratos de coprodução e
se a documentação enviada para o reconhecimento prévio de co-
produção da obra atendem à previsão legal do Acordo de Coprodução
escolhido pela proponente, e de decidir pelo deferimento ou não da
inscrição de projetos no Edital nº 01/2012. Presentes os membros da
Comissão: Nathália Meira de Carvalho (Presidente), André Luís Gar-
rett e Gustavo Magalhães Lopes (suplentes), os trabalhos iniciaram-
se, sem comparecimento de público na abertura dos envelopes, to-
talizando cinco inscrições. Os trabalhos foram encerrados às dezoito
horas do dia dezesseis do mês de abril de dois mil e doze.

O resultado da análise segue logo abaixo.
1.Inscrições habilitadas

Nome do Proponente Nome do Projeto UF
1 Primo Filmes Ltda. Os inimigos da dor SP

2. Inscrições inabilitadas:

Nome do Proponente Nome do Projeto UF Itens Inabilitação
1 Cinema Contágio Produção

Audiovisual Ltda-ME
Zanahoria RJ 4.5.b

2 Grafo Audiovisual Cabeça Rolante PR 4.5, alíneas a, b e g
3 M. Schmiedt Produções Lt-

da.
Minha Copa RS 4.5.b

4 Resetur Representações e
Serviços Turísticos Ltda.

De mendigo a
milionário

SC 4.5, alíneas a, b, c, d, e,
f, g.

Dos atos de deferimento ou indeferimento da inscrição pela
Comissão, caberá recurso pela empresa inscrita no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis, a contar da publicação desta Ata no Diário Oficial da
União.

Encerrado o trabalho de exame da documentação, segue a
presente Ata da decisão, assinada pelos integrantes da Comissão.

ANDRÉ LUÍS GARRETT

GUSTAVO MAGALHÃES LOPES

NATHÁLIA MEIRA DE CARVALHO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

RETIFICAÇÃO

Acrescentar na lista do anexo I da Portaria nº 48, de
13/04/2012, publicada no Diário Oficial da União nº 74, de
17/04/2012, Seção 1, páginas 14 e 15, a seguinte entidade:

MARANHÃO
Grupo Sócio Cultural e Ambiental Cem Modos 12.534.467/0001-09

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À
C U LT U R A

PORTARIA No- 256, DE 2 DE MAIO DE 2012

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 17 de 12 de janeiro de 2010 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30
de março de 2010, resolve:

Art. 1° - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos
I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados
a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista,
respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de
novembro de 1999.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENILTON PARENTE DE MENEZES

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS - (ART.18, §1º)
12 1579 - Nossa Cultura, Nosso País
Anima Cultural Agência de Projetos S/S Ltda.
CNPJ/CPF: 02.286.274/0001-14
Processo: 01400.005874/20-12
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 724.240,60
Prazo de Captação: 03/05/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
O projeto tem como objetivo a realização de 512 sessões

GRATUITAS de Teatro de Bonecos com oficina de confecção de
fantoches em 2 praças do Brasil (Nordeste e Sul). As sessões serão
voltadas para crianças, mas abertas ao publico em geral. Também
serão confecionados 3000 livretos sobre o tema.

12 1741 - Trilogia da Guerra
Amok Produções Ltda.
CNPJ/CPF: 04.373.093/0001-50
Processo: 01400.007958/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 134.960,00
Prazo de Captação: 03/05/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
A Trilogia da Guerra é um projeto artístico que compreende

a apresentação de três espetáculos: O Dragão, Kabul e Histórias de
Família. Com este projeto a Amok Teatro deseja compartilhar com o
público um percurso artístico completo que reflete a necessidade do
teatro dialogar com questões fundamentais de nossa época. O projeto
irá gerar a possibilidade de formação de três diferentes olhares sobre
a guerra, três diferentes experiências de linguagem cênica. Previsão
de 50 apresentações.

12 1309 - DESCAMINHOS
Espiral Grupo de Dança S/C Ltda
CNPJ/CPF: 04.960.169/0001-44
Processo: 01400.005443/20-12
SP - Pirassununga
Valor do Apoio R$: 595.050,00
Prazo de Captação: 03/05/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
Descaminhos é um espetáculo de Dança - Teatro. Com du-

ração prevista de 6 meses, o presente projeto propõe a montagem
cênica, seguida da temporada de 36 apresentações públicas deste
espetáculo. As apresentações contam, com uma 3 bailarinos e 1 atriz,
que além de compor o espetáculo, propõem uma participação efetiva
do público na encenação. Durante a temporada serão oferecidos ao
público e à grupos específicos workshops e oficina de Corpo com
temas relacionados com a encenação

12 1670 - Preservando as tradições
Grupo Folclórico Germânico da Escola de Educação Bá-

sica
São Bento
CNPJ/CPF: 07.540.661/0001-59
Processo: 01400.007853/20-12
SC - São Bento do Sul
Valor do Apoio R$: 40.233,12
Prazo de Captação: 03/05/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
4 apresentações na cidade de São Bento do sul SC 1 apre-

sentação na cidade de nova Petrópolis RS todas as apresentações
serão gratuitas. Ira Gerar incentivos para novas pessoas participarem
da cultura Germanica. Ira gerar incentivos para pessoas que estiverem
assistindo as apresentaçoes a se tornarem membro do grupo.

12 1732 - Turnê Intrépida Trupe - Região Norte
Cabbet Produções Ltda
CNPJ/CPF: 06.212.135/0001-05
Processo: 01400.007948/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 1.125.540,00
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