
Nº 101, sexta-feira, 25 de maio de 201210 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012012052500010

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Parecer 3.052/2011, publicado no D.O.U. Nº
204, de 24/10/2011, Seção 1, página 12; onde lê-se: "[...] solicitou à
CTNBio Parecer Técnico para inclusão da Edificação de Apoio lo-
calizada na Unidade de Pesquisa da Syngenta Seeds em Uberlândia -

MG. A nova instalação [...]"; leia-se: "[...] solicitou à CTNBio
Parecer Técnico para extensão do CQB. A nova instalação [...]".

Estaduais Setoriais independentemente da participação nos Fóruns
Estaduais Setoriais, mas só serão elegíveis no respectivo Fórum Na-
cional se não estiverem no exercício do segundo mandato.

§ 3º Serão eleitos suplentes em número igual às vagas de
cada unidade da federação que poderão participar dos respectivos
Fóruns Nacionais Setoriais, no caso de comprovada ausência do ti-
tular. A ordem da suplência obedecerá a sequência do resultado da
votação.

........................................................................................
§ 7º Serão eleitos para os Colegiados Setoriais os trinta

candidatos mais votados, assumindo como titulares os quinze mais
votados. A ordem da suplência obedecerá a sequência do resultado da
votação.

......................................................................................." (NR)
"Art. 24. Cada Comissão Eleitoral apurará e divulgará o

resultado do respectivo Fórum Nacional Setorial imediatamente após
a realização do pleito.

Parágrafo único. O resultado final proclamado é irrecorrível."
(NR)

Art. 2º No Anexo, onde se lê "?", leia-se "SOMA".
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

VITOR PAULO ORTIZ BITTENCOURT

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

PORTARIA Nº 65, DE 25 DE MAIO DE 2012

A SECRETÁRIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO
DA CULTURA-SUBSTITUTA, no uso das atribuições legais que lhe
confere a Portaria n° 589 de 26 de agosto de 2011, e em cumprimento
ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto nº
5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de
setembro de 2001, resolve:

Art. 1º Aprovar a complementação do projeto audiovisual,
relacionado abaixo, para o qual o proponente fica autorizado a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo
Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001.

12 2133 - DVD AlternatripZen
Mário César Nóia de Assis
CNPJ/CPF: 563.714.386-20
Processo: 01400.008497/2012-14
MG - Belo Horizonte
Valor complementar aprovado R$ 14.000,00
Art. 2º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no

ANEXO I, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo
Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro

de 2001.
Art. 3º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no

ANEXO II, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 26 da

Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

LISIANE AGUIAR TAQUARY

ANEXO I

12 2372 - Pelas Raízes de Minas - Um resgate da musica
sertaneja

Maxima Produções Artísticas e Eventos
CNPJ/CPF: 13.313.492/0001-17
Processo: 01400.008750/20-12
MG - Belo Horizonte
Valor do Apoio R$ 518.490,02
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário, com duração de 70 minutos,

que entrelaçará a trajetória musical do músico-compositor Thiago di
Melo com a origem da música sertaneja.

12 1655 - Documentário Xamãs do Brasil
Daniel Aparecido Toniolo ME
CNPJ/CPF: 56.582.281/0001-92
Processo: 01400.005981/20-12
SP - Lençóis Paulista
Valor do Apoio R$ 558.000,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário, média metragem, com du-

ração de 62 minutos, abordando a cultura e os costumes de algumas
das principais tribos indígenas brasileiras.

12 1808 - Trezentas Onças
Eduardo Baptista de Amorim ME (Mundo Filmes)
CNPJ/CPF: 91.974.634/0001-09
Processo: 01400.008054/20-12
RS - Porto Alegre
Valor do Apoio R$ 338.507,90
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um filme média metragem, com duração de 25

minutos, adaptação do conto homônimo de João Simões Lopes Neto
para o cinema.

12 0531 - Café, Salgados e Design
Arteon Inteligência Cultural Ltda
CNPJ/CPF: 10.868.064/0001-62
Processo: 01400.002701/20-12
SP - São Paulo

Valor do Apoio R$ 886.730,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário, dividido em 10 episódios de

30 minutos cada, que será transmitido on-line.
12 2714 - Filme Documentário - Roberto Dinamite
Sagre Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ/CPF: 07.902.231/0001-30
Processo: 01400.009555/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$ 499.000,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário média-metragem, com du-

ração de 50 minutos, sobre a vida e a carreira de Roberto.
12 1623 - Expedição Cultural Gastronômica pelo Brasil
Arte Projeto Promoções Ltda.
CNPJ/CPF: 05.936.419/0001-73
Processo: 01400.005926/20-12
MG - Tiradentes
Valor do Apoio R$ 616.770,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário, média metragem, com du-

ração de 60 minutos, e de um livro sobre a cultura e a culinária
regional brasileira.

12 2700 - 6º Festival CineMúsica - Conservatória 2012
Associação Casa da Cultura de Conservatório
CNPJ/CPF: 03.368.754/0001-97
Processo: 01400.009541/20-12
RJ - Volta Redonda
Valor do Apoio R$ 915.935,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Realização da 6ª edição do festival, que prevê exibições de

50 filmes nacionais de curta e longa metragem, em Valença/RJ, no
período entre julho a setembro de 2012.

ANEXO II

12 2046 - O samba pede passagem
B2 Produções Cinematográficas Ltda
CNPJ/CPF: 02.993.488/0001-20
Processo: 01400.008362/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$ 996.100,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de programa de televisão, com 05 episódios com a

duração de 23 minutos cada, e de um show para ser exibido no Canal
Brasil.

12 1561 - Mestres e Griôs do Brasil - Sudeste
Fundação José de Paiva Netto
CNPJ/CPF: 00.564.475/0001-00
Processo: 01400.005834/20-12
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$ 284.470,00
Prazo de Captação: 25/05/2012 a 31/12/2012
Produção de 04 documentários audiovisuais, com 24 minutos

cada, com encarte paradidático, sobre Mestres da Tradição Oral da
região sudeste, para veiculação em televisão educativa.

PORTARIA Nº 66, DE 24 DE MAIO DE 2012

A SECRETÁRIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO
DA CULTURA-SUBSTITUTA, no uso das atribuições legais que lhe
confere a Portaria n° 446, de 02 de fevereiro de 2011, e em cum-
primento ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-
1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454 de 13 de
maio de 2002, resolve:

Art. 1º Autorizar a mudança de título do projeto audiovisual
"UNCHAINED MELODY", processo nº: 01400.033828/2011-65,
Pronac nº: 11-9467, proponente: Allan Deberton Nogueira Linhares,
CNPJ nº: 887.230.203-00, que passa a ser "O Melhor Amigo".

Art. 2º Prorrogar o prazo de captação dos projetos audio-
visuais, relacionados no anexo I a esta Portaria, para os quais os
proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou
patrocínios, nos temos do Art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, com redação dada pelo Art. 53, alínea f, da Medida Pro-
visória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LISIANE AGUIAR TAQUARY

ANEXO I

11 1808 - 1ª Mostra Audiovisual Princesa dos Campos
Fernando AUgusto Pereira Jorge
CNPJ/CPF: 017.097.139-25
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2012 a 31/12/2012
11 11974 - CINEMA FRANCO-ÁRABE
Tucuman Distribuidora de Filmes
CNPJ/CPF: 10.681.698/0001-01
RJ -Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2012 a 31/07/2012

Ministério da Cultura
.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA Nº 59, DE 24 DE MAIO DE 2012

Altera dispositivos da Portaria nº 51, de 2
de maio de 2012, do Ministério da Cul-
tura.

O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, INTERINO,
em conformidade com o inciso I do art. 1º do Decreto nº 6.532, de 5
de agosto de 2008, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal e considerando as indicações constantes do Processo Ad-
ministrativo nº 01400.002936/2012-77, resolve:

Art. 1º Os arts. 7º, 9º, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, e 24 da
Portaria nº 51, de 2012, do Ministério da Cultura, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 7º ...........................................................................
........................................................................................
II - um representante da Secretaria de Articulação Insti-

tucional; e
........................................................................................
§ 2º Na ausência de Colegiado Setorial em determinada área,

os dois membros referidos no inciso I serão indicados a partir do
grupo de trabalho criado para instituir o colegiado, ou do próprio
Plenário do Conselho.

§ 3º Os membros referidos no inciso I deste artigo não
poderão participar como candidatos no processo eleitoral a que se
refere esta Portaria.

§ 4º Os representantes referidos no inciso II poderão integrar
mais de uma Comissão Eleitoral Setorial. " (NR)

"Art. 9º ...........................................................................
........................................................................................
§ 2º O representante referido no inciso XIII deste artigo não

poderá participar como candidato no processo eleitoral a que se refere
esta Portaria.

........................................................................................" (NR)
"Art. 12. ..........................................................................
§ 1º As impugnações deverão ser apreciadas em até dois dias

e, se não houver reconsideração, encaminhadas à Comissão Orga-
nizadora Nacional em tempo hábil para decisão final e homologação
do cadastro de eleitores e dos registros de candidaturas de delegados
estaduais até 20 de julho de 2012, por ato do presidente da Co-
missão.

........................................................................................" (NR)
"Art. 13. A partir de 21 de julho de 2012, será disponi-

bilizada plataforma virtual na página do Ministério da Cultura na
internet, destinada a debates e divulgação de propostas dos candidatos
a Delegados Estaduais Setoriais.

........................................................................................" (NR)
"Art. 14. As reuniões dos Fóruns Estaduais Setoriais para

eleição de seus delegados estaduais serão realizadas entre 28 de julho
e 19 de agosto de 2012 na plataforma virtual a ser disponibilizada
pelo Ministério da Cultura, podendo a Comissão Organizadora Na-
cional autorizar a realização de fóruns presenciais." (NR)

"Art. 15. Uma vez eleitos, os Delegados Estaduais Setoriais
reunir-se-ão nos Fóruns Nacionais Setoriais, a se realizar entre 19 e
20 de setembro de 2012, para eleição dos candidatos aos Colegiados
Setoriais do CNPC." (NR)

"Art. 20. Cada Fórum Nacional Setorial poderá ter até oi-
tenta e um Delegados Estaduais Setoriais, distribuídos entre as uni-
dades da federação, na proporção prevista no art. 21." (NR)

"Art. 21. O número de Delegados Estaduais Setoriais de uma
determinada unidade da federação poderá ser de até seis, conforme
quociente entre o seu número de eleitores validamente cadastrados em
cada Fórum Estadual Setorial e o coeficiente eleitoral do universo de
eleitores de todos os Fóruns Estaduais, expressados nas fórmulas
constantes do Anexo desta Portaria.

.......................................................................................
§ 2º Caso o número de vagas para determinada unidade da

federação seja superior ao limite máximo de seis, tais vagas ex-
cedentes serão redistribuídas para as unidades da federação que pos-
suam os maiores quocientes estaduais, em ordem decrescente, ob-
servando-se o mesmo limite." (NR)

"Art. 23. ...........................................................................
.........................................................................................
§ 2º Os atuais membros titulares dos Colegiados Setoriais e

dos Grupos de Trabalho instituídos no âmbito do CNPC para a cons-
tituição dos colegiados setoriais das áreas de artesanato; arquitetura e
urbanismo; arte digital; design; culturas afro-brasileiras; arquivos; pa-
trimônio material; e patrimônio imaterial são considerados Delegados
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