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                         Comitê de Investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual 

                                   Ata da reunião realizada no dia 02 de julho de 2009 
 
No dia 02 de julho de 2009, às 12.00 h, foi realizada na sede da FINANCIADORA DE 
ESTUDOS E PROJETOS (“FINEP”), Praia do Flamengo n.º 200, 7º andar, na cidade do 
Rio de Janeiro, reunião ordinária deliberativa do Comitê de Investimento do Fundo 
Setorial do Audiovisual, com a participação dos seguintes membros: Felipe Rodrigues 
Dias Vogas, Marcos Tavolari e Rodrigo Albuquerque Camargo, como representantes da 
ANCINE, instituídos pela Portaria nº 93/09 e Renato Jevoux de Carvalho, Alexandre 
Kyioshi Ramos Tanaka (suplente) e Murilo Azevedo Guimarães como representantes da 
FINEP, instituídos pela Portaria da FINEP POR/PRES/Nº 056/2009 de 07/05/2009. 
 
A reunião ocorreu em função de recursos apresentados pelos proponentes das propostas 
identificadas pelos protocolos de números 02 e 13, interposto na fase de habilitação da 
Chamada Pública MCT/FINEP/FSA – PRODAV – 01/2008 (“Chamada Pública”). A análise 
desses recursos ocorreu durante o período de 26 de maio a 5 de junho de 2009, conforme 
descrito na Ata consolidada das reuniões realizadas neste período, tendo sido tomada a 
decisão transcrita a seguir: ‘Foi encaminhada consulta à Diretoria da FINEP, para 
certificar a existência de inadimplência ocasionada por contratação anterior a presente 
Chamada Pública. O recurso somente será analisado pelo Comitê de Investimentos após 
manifestação da Diretoria da FINEP’. 
 
A Diretoria da FINEP, em resposta ao ofício do Comitê de Investimentos enviado em 
26/05/2009, informou que todas as empresas que continham alguma inadimplência com a 
FINEP, em razão de contratação anterior a esta Chamada Pública, permanecem com 
restrições perante a empresa. Dessa forma, em aplicação ao princípio de vinculação ao 
instrumento de convocação do certame, o Comitê de Investimentos deliberou, por 
unanimidade, considerar inabilitadas as propostas de protocolo números 02 e 13. 
 
 A partir dos recursos apresentados e decisões tomadas foi lavrada esta ata, aprovada 
pelo Comitê de Investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e assinada por seus 
membros no dia dezoito de agosto de dois mil e nove. 
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