Ata reunião extraordinária da Câmara Setorial de Audiovisual do CMPC de
Niterói
Dia 05/06/2020
Presentes: Adil, Otávio, Rachel, Laura. Representantes SMC: Matheus, Júlia.
Representantes conselho: Marcelo, Miguel

Adil abre a reunião agradecendo a presença dos representantes de SMC e dando informes
da discussão da reunião anterior.
Júlia Pacheco se apresenta e dá informes sobre os projetos desenvolvidos na área de
audiovisual na SMC. Informa também que o projeto de Drive-In é realizado pela FAN e
que não tem mais informações para compartilhar, que vai buscar informações e retornar
para a câmara. Coloca-se a disposição para outras questões e esclarecimentos.
Sobre o streaming, esclarece que tem sido feitos levantamentos internos na SMC quanto
a custo, implementação e menciona a preocupação em criar algo perene, que não seja
desmantelado por gestões futuras.
Menciona o acordo de consultoria com a UNESCO recentemente assinado, que faz parte
a elaboração de proposta para o Museu do Cinema, que a câmara será convidada a
participar da elaboração tão logo a empresa seja definida.
Se coloca a disposição para discussão da proposta de realização de festival online de
audiovisual niteroiense.
Rachel fala sobre o projeto de Drive-in e exibições de cinema ao ar livre em
desenvolvimento pela câmara. Proposta de exibição ao ar livre destinada para a reabertura
e após superação da pandemia.
Marcelo comenta as dificuldades encontradas por diversas setoriais para pensar no
retorno ao “novo normal”. Menciona o uso do audiovisual para realização de espetáculos
teatrais sem aglomeração. Parceria de profissionais das artes cênicas com do audiovisual.
Otávio fala sobre a pesquisa que fez sobre a implementação de possível serviço de
streaming da prefeitura. Pergunta se a administração pode ser realizada via câmara
setorial, juridicamente. Menciona o alto custo de operar um streaming. Pergunta quem
administrará o Museu do Cinema. Também menciona a dificuldade do setor de eventos
de retornar, incluso o setor da exibição cinematográfica.
Júlia diz que o arte na rede em uma eventual próxima edição deve deixar mais claro a
aceitação de projetos de realização audiovisual. Dificuldade na gestão do streaming por
parte da câmara do ponto de vista jurídico. Coloca a dificuldade para pensar no
licenciamento dos filmes para este serviço, qual o custo? Como selecionar? Se seria via
edital. Pede para envio de projeto básico do festival online de audiovisual.

Marcelo e Matheus fazem uma explanação sobre as leis federal e municipal de
emergência cultural. Matheus convida para debate ampliado sobre aplicação da lei federal
a ser realizado no dia 09/06, Marcelo informa que o CMPC se reúne dia 18/06 para
deliberar sobre as propostas de aplicação da lei. Convida os membros da câmara para se
mobilizarem pela aprovação da lei municipal.
Ao final Adil dá o informe do pedido de desligamento do suplente João Arthur. Os
membros da câmara deliberam pela eleição de um novo suplente em reunião exclusiva
futuramente.
Sem mais.

Niterói, 09/06/2020

