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RELATÓRIO Nº.6-E/2016/SEF/ CAI
RELATÓRIO CGFSA nº 06-E/2016
A Agência Nacional do Cinema – ANCINE, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA), relata que realizou, em 20 de outubro de 2016, às 13:28hs, consulta eletrônica para
deliberar, junto aos membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual – CGFSA, de acordo
com o artigo 10, § 2º do Regimento Interno do CGFSA, sobre a proposta de incorporação, na Chamada
Pública FSA nº 01/2016 a ser lançada ainda neste mês de outubro, de novo objeto financiável da Linha de
Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais, com a possibilidade de apoio a ações de capacitação com
recursos do ente local, considerando que a pauta de ações regionais e estaduais, disposta no item 120 do
Regulamento Geral do PRODAV prevê, como uma de suas prioridades, o apoio financeiro à formação de
capacidades técnicas profissionais, em especial para a produção audiovisual, e, considerando, ainda, que o
CGFSA aprovou, em sua 33ª Reunião, rubrica para capacitação, em seu Plano Anual de Investimentos
para o ano de 2016.
Considerando que, conforme registrado no Quadro abaixo, foram recebidas 7 (sete) respostas por correio
eletrônico de membros do CGFSA manifestando concordância com a proposta acima descrita, sendo
5 (cinco) delas de membros titulares do CGFSA e 2 (duas) de membros suplentes, observando-se, dessa
forma, o quórum mínimo de deliberação do artigo 12, § 1º do Regimento Interno do CGFSA,
resta aprovada a proposta apresentada.
Quadro - Mensagens eletrônicas:
Membros titulares
Nome

Representação

Data e hora

Teor

Manoel Rangel

ANCINE

20/10/16; 16:31 hs

De acordo

Alfredo Bertini

SAv/MinC

20/10/16; 16:20 hs

De acordo

Luciane Gorgulho

Agente Financeiro

20/10/16; 15:01 hs

De acordo

Maurício Ramos

Setor Audiovisual

20/10/16; 16:39 hs

De acordo

Mauro Garcia

Setor Audiovisual

20/10/16; 19:17 hs

De acordo

Representação

Data e hora

Teor

Marcio Fraccaroli

Setor Audiovisual

20/10/16; 17:16 hs

De acordo

Marcus Ligocki Júnior

Setor Audiovisual

20/10/16; 14:37 hs

De acordo

Membros suplentes
Nome
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Subs tuto(a), em 21/10/2016, às 11:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código veriﬁcador 0213544 e
o código CRC 221F4772.
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