CONSELHO CONSULTIVO DO AUDIOVISUAL DE PERNAMBUCO

4ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco - 2017
Data: 14/11/17
Horário: 14h30
Participantes: Marcelino Granja de Menezes (Secult/PE); Silvana Lumachi Meireles
(Secult/PE); Simone Almeida Jubert (SECTI/PE); Luiz Gonzaga Cardoso Ayres Filho
(Sec. Des. Econômico); Márcia Maria da Fonte Souto (FUNDARPE); Gustavo Antônio
Duarte de Araújo (FUNDARPE); Gustavo Henrique Oliveira de Almeida (EPC);
Margarida Gomes da Silva (EPC); Amanda Mansur Custódio Nogueira (DCOMUFPE); José Mário Austregésilo da Silva Lima (NTVRU-UFPE); Ana Elizabeth de
Araújo Farache (FUNDAJ); Juliana de Lima Barros (ABD-APECI); Anna Paula dos
Santos Andrade (ABD-APECI); Thiago Wanderley de Freitas (ABRAGAMES);
Rodrigo Carneiro de Menezes (ABRAGAMES); Cynthia Gomes Falcão Pereira
(STIC); Nicolau Amorim Silva Domingues de Oliveira (STIC); Luciano Henrique
Lima Ribeiro – Chico Ribeiro (BRAVI); Amanda Ramos Alves dos Santos (FEPEC);
Caio Vinícius Dornelas (Setorial Audiovisual Zona da Mata); Rosemari de Lemos
Sabino (Setorial Audiovisual Zona da Mata); Marlom Meirelles Silva Nascimento
(Setorial Audiovisual Agreste); Carlos Roberto Gonçalves da Silva (Setorial
Audiovisual Agreste); Antônio Marcos Gomes de Carvalho (Setorial Audiovisual do
Sertão).
Local: Espaço Pasárgada

PAUTA: Posse da nova composição do Conselho Consultivo do Audiovisual de PE
No dia quatorze (14) de novembro de dois mil e dezessete (2017), estiveram reunidos no
Auditório do Espaço Pasárgada, localizado na Rua da União, 263, na Boa Vista, das 14h30
às 17h, os integrantes do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco, para sua
quarta reunião ordinária do exercício 2017.

A reunião foi aberta pela presidenta da FUNDARPE, Marcia Souto, que saudou todos os
presentes e passou a palavra para a coordenadora do Audiovisual, Milena Evangelista, que
fez a leitura de trecho do Diário Oficial do Estado, onde está designada a nova composição
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do Conselho Consultivo do Audiovisual, que assume para um mandato de dois anos, a
partir da data dessa reunião. Em seguida, Marcia Souto retomou a palavra para dizer que
era uma grande satisfação para o sistema SECULT\FUNDARPE organizar e participar de
um instrumento tão importante de participação social como o Conselho Consultivo do
Audiovisual, que mesmo num ambiente de grave crise institucional do país, manteve-se
ativo e atuante, contribuindo para a democratização das políticas públicas de cultura na
área do Audiovisual em Pernambuco.

Após a fala inicial e a apresentação dos(as) conselheiros(as), Milena Evangelista fez uma
apresentação sobre o que é o Conselho Consultivo do Audiovisual e sua importância para
o aperfeiçoamento das políticas públicas do Audiovisual no Estado de Pernambuco.
Segundo ela, através de intensos debates com a gestão anterior do Conselho, diversas
medidas de democratização do acesso foram aprovadas garantindo uma maior diversidade
regional, de gênero e raça/cor.

Em seguida, a Secretária Executiva de Cultura, Silvana Meireles, fez uma fala sobre a IV
Conferência Estadual de Cultura, que terá como pauta única, a elaboração do Plano
Estadual de Cultura. Segundo Silvana, o Conselho já conta com uma representação
(Juliana de Lima) na Comissão Organizadora e é necessário que o Conselho indique mais
um nome nessa reunião. Ela informou que as inscrições foram encerradas na última sextafeira (10/11) e que as pré-conferências já começam nessa semana, na cidade de Surubim.
Salientou ainda que a pré-conferência setorial do audiovisual acontecerá na próxima terçafeira, dia 21, no Museu do Trem. Ela reforçou que a Conferência terá como foco a
elaboração do Plano Estadual de Cultura, sem se debruçar nas especificidades de cada
linguagem, que terão posteriormente o momento para estabelecer suas metas e prioridades.
Nesse momento, a Secretária Executiva disse que os membros do conselho podem se
candidatar para mediar os Grupos de Trabalho das pré-conferências. Por fim, ela convocou
todos(as) os(as) conselheiros(as) a se somarem a esse esforço e colaborarem com a
organização da IV Conferência, que terá sua plenária final em março de 2018.

Nesse momento, foi aberta a palavra aos membros do conselho. A primeira a falar foi
Amanda Ramos, da FEPEC, que a critério de organização pediu para que as próximas
reuniões fossem agendadas com maior antecedência. Em seguida, Thiago de Freitas, da
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ABRAGAMES se apresentou e agradeceu o espaço para o segmento de Games que acabou
de bater a marcar de 100 milhões de dólares em Pernambuco. A conselheira Cynthia
Falcão, do STIC, falou que todo esse processo que estamos vivendo agora foi fruto de
muita luta do movimento organizado do audiovisual que ajudou a elaborar a Lei que hoje
institui o Conselho. Caio Dornelas, conselheiro da Setorial da Zona da Mata, reforçou a
necessidade de maior antecedência na convocação das reuniões do conselho para que as
pessoas, principalmente do interior, possam se programar melhor para comparecer. Ele
sugeriu que exista uma contribuição para os conselheiros que moram no interior para que
possam acompanhar as reuniões. Em seguida, Marcos Carvalho, da setorial do Sertão,
salientou a força do interior no conselho que, na atual reunião, conta com quase todos os
seus conselheiros eleitos presentes. Lula Cardoso Ayres, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, saudou todos os conselheiros em nome de José Mário Austregésilo, da TV
Universitária, que segundo ele é uma das figuras mais importantes do Estado de
Pernambuco na área. Anna Andrade, da ABD, disse que já acompanha há certo tempo o
conselho, como ouvinte, e cobrou que o relato das reuniões sejam mandados em tempo
hábil para que os membros do conselho possam compartilhar com suas bases
representativas. Nesse momento, as conselheiras Amanda Ramos e Anna Andrade
propuseram que a data da nova reunião já fosse definida nesta reunião. A coordenadora do
Audiovisual disse que no final da reunião apresentará uma proposta de data e/ou
calendário.

Nesse momento, o Presidente do Conselho e Secretário Estadual de Cultura, Marcelino
Granja, começou sua fala propondo que o conselho faça uma reunião específica para
elencar as prioridades políticas e um calendário que dê conta de debater e encaminhar
todas as demandas e prioridades do conselho. Em seguida, falou sobre a importância dos
conselhos para a implementação das políticas culturais em Pernambuco, garantindo maior
democratização no acesso aos recursos públicos e na resistência ao avanço do
conservadorismo que se contrapõe a liberdade cultural. Segundo ele, a participação social
na execução de políticas públicas garante uma mobilização em defesa da liberdade artística
e das importantes conquistas da classe artística até aqui. Para o secretário, a agenda do
Conselho deveria estabelecer como prioridade quatro pontos principais: 1) Reformulação e
aprimoramento continuo do FUNCLUTURA; 2) Reformulação do sistema de incentivo; 3)
Construção do Plano Estadual de Cultura; 4) Formulação do plano setorial do audiovisual.
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Em seguida, Marcia Souto, colocou em pauta a indicação de mais um membro deste
conselho para compor a comissão de organização da IV conferência estadual de Cultura.
Após várias sugestões dos membros do conselho, foi escolhido o nome de Cynthia Falcão,
para compor a comissão junto com a Conselheira Juliana que já tinha sido indicada na
última reunião. Como encaminhamento, Marcia Souto propôs que as reuniões ordinárias
aconteçam sempre na primeira quarta-feira de cada trimestre e que a próxima reunião
extraordinária fique marcada para a terça-feira, dia 12 de dezembro de 2017.

Para finalizar a reunião, Marcia Souto abriu a palavra para quem tivesse informes a dar.
Milena Evangelista começou a parte dos informes falando sobre o curso de programação
que acontecerá no Portomídia, com parceria com o Consulado Francês. Em seguida, ela
falou sobre o FESTCINE, que acontecerá entre os dias 04 e 09 de dezembro, no Cinema
São Luiz. Sobre o FESTCINE, Milena salientou que estão abertas as inscrições para a
oficina de Animação em Toon Boom Harmony que acontecerá dentro da programação do
19º FESTCINE. Na sequência, Milena informou que junto com o FESTCINE, acontecerá
o 2º Rio Content LAB, com inscrições até 01 de dezembro. Milena disse ainda que o
FESTCINE esse ano teve recorde de inscrições. Na sequência, Anna Andrade deu um
informe sobre a Mostra Sacoleja, que acontecerá no Cinema São Luiz. Marlom Meirelles
informou que vai acontecer o Curta na Serra, no Anfiteatro de Serra Negra. Thiago
Montenegro deu um informe sobre os Mapas culturais de Pernambuco, dizendo que será
um grande ganho para a cadeia produtiva da cultura no estado, com possibilidades de
mapear entidades e agentes, além de ajudar a construir o calendário cultural do estado.

Após os informes, a reunião foi encerrada.
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