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PORTARIA Nº 416, DE 25 DE JUNHO DE 2018

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso da competência delegada no art. 6º da Instrução Normativa nº 1, de 24 de junho de 2013, resolve:
Art. 1º Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23

de dezembro de 1991, que teve sua(s) prestação(ões) de contas aprovada(s) no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do art. 20 da Lei nº
8.313, de 1991, e na Portaria nº 86, de 26 de agosto de 2014, constantes no Anexo.(Anexo I)

Art. 2º Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que teve sua(s) prestação(ões) de contas aprovada(s) com ressalva(s) no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do
art. 20 da Lei nº 8.313, de 1991, e na Portaria nº 86, de 26 de agosto de 2014, constantes no Anexo.(Anexo II)

Art. 3º Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que teve sua(s) prestação(ões) de contas reprovada(s) no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do art. 20 da Lei
nº 8.313, de 1991, e na Portaria nº 86, de 26 de agosto de 2014, constantes no Anexo.(Anexo III)

Art. 4º Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que teve a reversão da reprovação do projeto e passa ser aprovado com ressalva, após recurso, no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, no § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313, de 1991, e na Portaria nº 86 de 26 de agosto de 2014, constantes no Anexo.(Anexo IV)

Art. 5º Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que teve a reversão da reprovação do projeto e passa ser aprovado com ressalva, após recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura - FNC do valor glosado no projeto, no âmbito desta Secretaria,
em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313, de 1991, e na Portaria nº 86 de 26 de agosto de 2014, constantes no Anexo.(Anexo V)

Art. 6º - Aplicar a sanção administrativa de INABILITAÇÃO, nos termos do art. 97 da Instrução Normativa MinC nº 01/2013, aos proponentes relacionados no anexo III, pelo prazo de 03 (três) anos, contados
a partir da publicação desta Portaria, que implicará, junto ao Ministério da Cultura, nas restrições contidas no art. 99 da referida Instrução Normativa.

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ PAULO SOARES MARTINS

ANEXO I

. PRONAC Projeto Proponente CNPJ/CPF Resumo do Projeto Va l o r
Aprovado

Va l o r
Captado

. 07-4591 História De
Campinas

Restarq Arquitetura
Restauração e Arte

Ltda

67.987.024/0001-57 Editar e publicar o livro com desenhos de Teresa Saraiva, buscando levar um pouco de conhecimento dos
lugares e bens históricos da cidade de Campinas-SP para a sua população, além de valorizar e preservar o
Patrimônio Histórico.

165.863,00 70.000,00

. 0 7 - 111 5 5 Musicando Circulo de Amigos
do Menino
Patrulheiro de
Limeira - CAMPI

44.754.786/0001-08 Formação de uma banda marcial com um corpo musical e um coreografo, constituído por 109 adolescentes em
situação de inclusão social.

5 11 . 6 7 3 , 2 5 372.529,03

ANEXO II

. PRONAC Projeto Proponente CNPJ/CPF Resumo do Projeto Va l o r
Aprovado

Va l o r
Captado

. 01-2129 Espaço de
instalações
Permanentes do

Museu do Açude

Associação Cultural
dos Amigos dos
Museus Castro

Maya

40.221.343/0001-09 Constituição do Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude, com formação de um acervo de
obras de arte representativo da produção contemporânea brasileira . Inclui um circuito de exposições , com
publicação de catálogo, e a organização de um programa educativo envolvendo a rede escolar do Rio de

Janeiro.

300.000,00 300.000,00

. 10-0803 Cassino Tropeiro -
A vida de Joaquim

Rolla

Casa da Palavra
Editorial Ltda

01.609.506/0001-65 Elaborar um livro de 400 páginas sobre a biografia do mineiro Joaquim Rolla. Ele foi o dono Cassino da
Urca nos tempos áureos da cidade do Rio de Janeiro e construtor de obras visionárias como o Hotel e

Cassino Quitandinha em Petrópolis.

260.431,60 260.431,00

. 06-4195 Museu da Casa de
Portinari

Associação
Nacional de Apoio
ao Museu de

Portinari

01.845.656/0001-78 Edição de livro, com a finalidade de contextualizar e divulgar a vida, a obra e o espaço do cotidiano de
Cândido Portinari no período em que viveu em sua cidade natal que é Brodowski, no interior do estado de

São Paulo.

11 9 . 3 8 8 , 6 4 11 9 . 0 0 0 , 0 0

. 05-4098 Tributo a Stellinha
Egg

Associação Centro
Cultural Moacyr

Bastos

40.448.953/0001-31 O projeto tem por objetivo recuperar e revisitar a obra de Stellinha Egg através da produção e distribuição
de 4.000 Cds e shows de lançamento. Este resgate será realizado por Ithamara Koorax, com auxílio do

produtor e historiador Arnaldo DeSouteiro.

70.000,00 70.000,00

. 03-1597 Programação
Cultural de

Paranapiacaba

Instituto Navegar 04.764.306/0001-75 A Programação Cultural de Paranapiacaba consiste em uma série de atividades: palavras,Shows e
apresentações musicais e teatrais, exposição fotográfica, etc com o objetivo de divulgar esse patrimônio

cultural,histórico e ambiental de Piranapiacaba e sua vila Inglesa, atraindo a comunidade.

3 11 . 9 0 5 , 0 0 11 2 . 3 8 1 , 0 0

. 05-7834 Grupo Jovens do
Centro de estudos
Musicais Tom

Jobim

Associação dos
Amigos do Centro
de Estudos
Musicais Tom

Jobim

03.758.906/0001-68 Realizar 10 concertos fixos gratuitos de cada grupo por ano, composto pela Orquestra Jovem do Estado, o
Coral do Estado, a Banda Sinfônica Jovem e a Orquestra Jovem Tom Jobim.

381.274,14 381.274,14

. 07-1767 Livro do Brasil para
a s Américas nos
Cartões-Postais e
Álbuns de

Lembranças

Solaris Edições
Cultural e
Produções Gráficas

Ltda

66.660.051/0001-58 Edição de um livro de caráter histórico e iconográfico que retratará desde uma perspectiva brasileira um
panorama do Brasil e dos diversos países das Américas, baseada nos relatos de cronistas e viajantes
nacionais no período aproximado de 1890 a 1950, realizando uma viagem visual à imensa diversidade
geográfica, regional e humana do continente, como forma de valorizar a cultura e a identidade brasileira no

contexto das nações americanas.

438.680,00 438.680,00

. 10-8249 Cortejo de Grupos
de Cultura Popular
de origem Africana

Moreira Lima
Comercial Ltda

65.182.388/0001-34 Este projeto visa promover em Conceição do Mato Dentro-MG, o encontro dos grupos de cultura popular
de origem africana, como guardas de congo, moçambique, marujos, catopês, caboclos, pipiruis, no periodo

de 30 de dezembro de 2010 a 1º de janeiro de 2011

73.272,00 73.000,00

. 06-9568 Teatro Produções
Culturais e Eventos

Ltda

Rubim Produções
Culturais e Eventos

Ltda

37.196.151/0001-77 O projeto "Humberto Espíndola - Antologia Bovinocultura" consiste na seleção através da curadoria da
crítica de arte Marisa Bertoli, de 36 obras a serem apresentadas em exposição pública em 02 etapas distintas.
Este projeto é relativo a primeira etapa, onde serão expostas 18 obras originais de grande formato, do
período de 1968 a 1988 de forma itinerante nas cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá e três

Lagoas.

399.559,30 350.000,00

. 07-3745 Centro de Cultura
Popular Reolon

Entidade de
Assistência à
Criança e ao

Adolescente

01.341.639/0001-01 Dar continuidade ao projeto do Centro de Cultura Popular Reolon, objetivando a formação de grupos
musicais, grupos vocais, corais, orquestras e outros. Montagem de uma apresentação itinerante, que para
além de mostrar o trabalho desenvolvido, possibilite acesso a obras musicais nas salas de aulas do município

de Caxias do Sul/RS.

142.340,55 133.581,00

. 05-3977 Recuperação da
Biblioteca
municipal Monteiro

Lobato

Pró Cultura
Marketing Cultural,
Eventos e

Comunicação

03.727.428/0001-29 Este projeto tem como objetivo reformar o antigo prédio da Cadeia e Câmara Municipal, situado no centro
da cidade de São José do Rio Pardo e nele instalar uma ampla e moderna biblioteca pública, dotada de
avançados recursos audiovisuais, auditório para palestras e exposições, infoteca, Arquis (Arquivo da Imagem
e do Som) e Hemeroteca Jornalista Paschoal Artese. Construir um avançado espaço multi-cultural,

beneficiando a população rio-pardense em geral.

134.406,01 134.406,01

. 08-5978 Mix Arte III - O
Musical como

Espetáculo

Academia de Dança
Pano de Boca Ltda

35.056.175/0001-03 Produzir um musical para apresentação durante 3 dias no espaço de eventos Siará Hall, em Fortaleza/CE,
com o grupo de dança Pano de Boca.

275.556,00 260.220,12

. 10-7370 Transportes na
História do Brasil

Audichromo em
Aúdio Visuais e

Editora Ltda

46.228.250/0001-84 Livro que apresente a evolução na história da humanidade e seus reflexos na formação cultural dos povos.
Destaca-se esse processo no Brasil, mostrando o impacto da evolução tecnológica dos transportes nas

relações sociais e na cultura, com amplos marcantes na área marítima, ferroviária, rodoviária e aérea.

188.727,00 188.727,00

. 07-7417 Trampa Sinfõnica Valéria Marcondes
Consultoria

Cultural

08.359.545/0001-09 Realizar um concerto com a banda brasiliense Trampa e uma orquestra sinfônica, num encontro do rock com
a música erudita. O concerto terá arranjos e regência do Maestro Silvo Barbato e será franqueado ao

público.

231.674,50 154.000,01

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2018-07-26T16:20:21-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




