Conselho Superior do Cinema
Ata da reunião de 13 de julho de 2012
No dia 13 de julho de 2012, no período das 14h30min às 17h20min, na Sala de
Reuniões da CNIC do Ministério da Cultura, em Brasília, foi realizada a 6ª Reunião
Ordinária do Conselho Superior de Cinema (2010/2012), presidida pela Ministra da
Cultura Ana de Hollanda. Participaram da Reunião Manoel Rangel (DiretorPresidente da Agência Nacional do Cinema), Ana Paula Santana (Secretária do
Audiovisual do Ministério da Cultura), Cezar Santos Alvarez (Ministério das
Comunicações), Marcelo de Matos Ramos (Ministério da Fazenda), Paula Alves
de Souza (Ministério das Relações Exteriores), José Roberto Rocha Folio
(Ministério das Relações Exteriores) e Raquel Rezende Abdala (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio); representantes da indústria audiovisual –
Rosemberg Cariry (titular), Roberto Franco Moreira (titular), Tetê Moraes
(titular), João Daniel Siqueira Tikhomiroff (suplente), Bruno Wainer
(suplente), Wilson Feitosa (suplente), Alain Fresnot (suplente); representantes
da sociedade civil – Marco Antonio Altberg (titular), Indira Pereira Amaral
(titular), Carlos Eduardo de Alkimim (suplente) e Paulo Roberto Mendonça
(suplente). Participaram como convidados os diretores da Agência Nacional do
Cinema Glauber Piva e Vera Zaverucha. Como equipe de assessoramento
estiveram presentes Rosana Alcântara (ANCINE), Rúbia Mazzini (ANCINE),
Paulo Zilio (ANCINE), Edney Sanchez (ANCINE), Andressa Pappas
(SAv/Ministério da Cultura) e Lina Távora (SAv/Ministério da Cultura).
A Ministra Ana de Hollanda abriu a reunião, lembrando que se trata de uma das
últimas da atual composição e anunciando a disposição de realizar outra reunião
antes do encerramento do mandato dos atuais conselheiros. Em seguida,
apresentou os pontos da pauta: (1) Discussão sobre Plano de Diretrizes e Metas,
(2) Apresentação dos principais aspectos da regulamentação da Lei 12485/2011,
(3) Indicação de listas tríplices para o Comitê Gestor do Fundo Setorial do
Audiovisual, (4) Indicação de lista tríplice para composição do Conselho Nacional de
Políticas Culturais. Houve questionamentos sobre dois outros itens: o anúncio de
exclusão do audiovisual do programa cultural da Petrobras e a hipótese de
participação de representante da SAv no Comitê de Investimento do Fundo Setorial
do Audiovisual. Sobre a Petrobras, a Ministra informou que diante das informações
contraditórias recebidas pela imprensa, a SAv ficou incumbida de buscar
informações oficiais. Sobre o Comitê de Investimentos do FSA, Ana de Hollanda
informou que levará o assunto ao Comitê Gestor do Fundo. (1) Plano de Diretrizes e
Metas do Audiovisual - O primeiro ponto de pauta foi apresentado pelo Diretor
Presidente da ANCINE, Manoel Rangel. Após o debate no Conselho, foi elaborada
nova versão do PDM, resultado das contribuições de diversos conselheiros, em
especial de Rosemberg Cariry, Tetê Moraes e Rodrigo Saturnino, membros do GT
formado para a revisão do Plano, e de Roberto Moreira, que enviou suas
observações. Expôs, a seguir, os principais pontos do PDM, conforme apresentação
em anexo. Ao final, propôs o envio do material consolidado com as alterações
incluídas a todos os conselheiros no dia 16 de julho, abrindo prazo de duas
semanas (até 27 de julho) para contribuições finais. Após isso, o material será
consolidado e apresentado para votação na próxima reunião do Conselho, no início
de agosto. Em debate, os conselheiros parabenizaram o trabalho realizado e
indicaram temas importantes para abordagem no documento: a TV Aberta, a
internet, a distribuição de vídeo sob demanda e o papel das pequenas e
microempresas para o desenvolvimento do setor. Manoel Rangel anotou que estes
temas foram tratados no documento, e convidou os conselheiros a contribuírem
caso entendam necessário ainda algum aperfeiçoamento. A seguir, a Ministra
propôs uma inversão de pauta, trazendo o tema da regulamentação da Lei
12485/2011 como próximo ponto de pauta. (2) Regulamentação da Lei
12485/2011. Manoel Rangel apresentou como foi desenvolvido o processo de
regulamentação da nova lei da TV por assinatura pela ANCINE, destacando as

principais normas aprovadas e em fase de elaboração (ver apresentação anexa).
Também destacou a importância da participação social, na forma de consultas e
audiências públicas que resultaram em centenas de contribuições para as normas
editadas pela ANCINE. (3) A Ministra Ana de Hollanda comunicou o fim do mandato
dos representantes da sociedade civil no Comitê Gestor do FSA (dois titulares e dois
suplentes). Solicitou aos conselheiros representantes do setor e da sociedade civil a
indicação de lista com seis nomes para designação dos novos mandatários dentre
os indicados. Por consenso, os conselheiros indicaram: Frederico Machado, Augusto
Sevá, Marcele Moreira, Roberto Moreira, Maurício Andrade Ramos e Mauro Garcia.
Até o próximo dia 17, os currículos dos indicados serão enviados à ANCINE para
subsidiar a escolha da Ministra da Cultura. (4) Por consenso, ficou acordado que as
indicações para os representantes do setor audiovisual no Conselho Nacional de
Políticas Culturais (CNPC) serão feitas na próxima reunião do Conselho. Não
havendo mais pontos a tratar, a Ministra Ana de Hollanda encerrou a reunião às
17h20min, foi redigida esta ata, aprovada pelo Conselho Superior do Cinema e
assinada por sua Presidente e pelo Secretário-Executivo.

