
ATA DA REUNIÃO ABERTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DOCUMENTARISTAS E CURTA-METRAGISTAS DO RN DO DIA 20 DE 

MARÇO DE 2017 

Aos vinte (20) dias do mês de março no auditório C do CCHLA/UFRN, das 19h às 

21h30, reuniram-se em reunião aberta os membros da diretoria, realizadores 

independentes e associados da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-

metragistas do Rio Grande do Norte – ABDeC-RN: Diana Coelho, Denia Cruz, Moniky 

Rodrigues, Fernanda Protasio, Ana Paola Ottoni, Vlamir Cruz, Romulo Sckaff, Vera Freitas, 

Arthur Cortes, Pedro Fiuza, Mateus Cardoso, Ruy Rocha, para tratar os seguintes pontos de 

pauta:  1) Informes; 2) Andamento do Cine Natal 2016 3) Planejamento de Ações 2017; 

4) Prestação de Contas da ABDeC 2016. 

 

1) INFORMES 

 NPD: Dênia informou que houve uma Reuniao do NPD – Nucleo de Produção 

Digital na ultima semana no IFRN, para traçar regras pra utilização dos 

equipamentos que estão disponíveis para uso, incluindo kit de iluminação, som, 

ilha para pós-produção, blackmagic (sem lentes) e DSLR. Explicou que existe 

um comitê gestor formado por FJA, ABDeC, Funcarte, IF, UF e Cineclube 

Natal, UnP. Na reunião, foi discutido o que pode ser emprestado, a quantidade 

de diárias. A ideia é que seja cobrada uma taxa para utilizar o equipamento para 

pagar um seguro. Vlamir sugeriu pegar como modelo o empréstimo de 

equipamentos que o Canne utilizou para ver a questão do seguro.  

 Livro Claquete Potiguar: Diana informou que a gestão planeja fazer um 

lançamento em março e abril. Por enquanto, os livros estão sendo vendidos a R$ 

35 diretamente com a diretoria da ABDeC, e a R$ 40 na cooperativa do campus.  

 TV Camara (Prodav 01): Dênia explicou que, na reunião com a vereadora 

Natalia Bonavides, um dos encaminhamentos foi que apresentássemos um 

projeto para a TV Câmara para que se tornasse programadora e pudesse pré-

licenciar projetos locais que estivessem inscritos no Prodav 01, edital de fluxo 

contínuo. Na reunião com a vereadora, foi formado um GT composto por Dênia, 

Diana e Catarina Doolan. O projeto foi apresentado a TV Câmara e a Fundação 

Djalma Maranhão (responsável pela TV), mas foi alegado que a Fundação está 

com problemas jurídicos e que, por enquanto, não pode receber recursos nem 

desembolsar, mas que há interesse da gestão em dar continuidade a esse diálogo. 

Foi sinalizado que apresentássemos o mesmo projeto à TV Assembléia, por 

também ser uma TV estatal e cuja Fundação encontra-se melhor organizada. Foi 

feito convite para novos integrantes do GT, mas nenhum dos presentes se 

disponibilizou.  

 Laboratorio de Roteiros (Jabre) e Seminario sobre Mercado Audiovisual: A 

diretoria explicou que, neste ano, há o intuito de se realizar dois projetos: um 

Laboratório de Roteiros no modelo do Jabre, em PB, e um Seminário sobre 

Mercado Audiovisual aqui em Natal. Ruy explicou que está em diálogo com o 

Sebrae para viabilizar o Seminário, e que a diretoria está também dialogando 

com a UFRN. Vlamir sugeriu que incluíssemos na programação do Seminário 

uma palestra sobre formalização do Sebrae (pois já seria um argumento para o 

apoio) e tambem oficina sobre distribuição de obras audiovisuais.  



 Cineclube Natal: Diana informou que de 28 a 30 de março, vai acontecer uma 

Mostra no Teatro de Cultura Popular com filmes de Andrzej Wajda, kiarostami e 

Alan Rickman, organizados pelo Cineclube Natal.  

 

2) PAUTAS 

 

 Andamento do Cine Natal 2016  

Segundo informe de Bruna Hetzel, representante do audiovisual da Funcarte, os 

processos do Cine Natal 2016 estão no jurídico da Funcarte desde dezembro, e que após 

a análise seguem para outros órgãos até que o desembolso seja feito. Diana informou 

que, em reunião com Bruna, foi informada de que a prioridade do setor jurídico no 

momento é resolver as pendências do Cine Natal 2014 (aditivos nos contratos) e que, só 

após resolvida essa prioridade, pode-se haver pressão para encaminhar os processos do 

Cine Natal 2016.  

Os presentes concordaram que se deve haver pressão da classe para que essas questões 

sejam resolvidas, tanto do Cine Natal 2014, quanto do Cine Natal 2016. Romulo atentou 

ainda que precisamos começar a articular o edital Cine Natal 2017. Foi sugerido que, 

antes de partirmos para uma mobilização como a Claquetada Cultural (ocorrida em 

setembro de 2015), solicitássemos uma reunião com a presença do secretário Dácio 

Galvão para discutir essas questões. A depender desse contato, discutiremos a seguir as 

possibilidades futuras de ação.  

 Ação junto a FJA 

Foi comentada ainda a viabilidade de uma ação junto a FJA, como forma de retomar 

contato e pressionar por ações voltadas ao audiovisual. Vlamir e Rômulo informaram 

que tem notícia de que a FJA está prestes a lançar edital para o Audiovisual. Como 

encaminhamento, a ABDeC irá averiguar essa questão e protocolar um oficio pra saber 

sobre esse edital e as ações que estão sendo pensadas pela FJA.  

 Planejamento de Ações para 2017 (Lei do Audiovisual)  

Diana relembrou que, na reunião de dezembro de 2016, um dos encaminhamentos é que 

traçássemos um planejamento de ações para 2017. Relembrou ainda que um dos pontos 

discutidos foi começar uma articulação em torno da criação de uma Lei do Audiovisual 

para o município de Natal, por termos abertura junto a alguns vereadores e pelo 

secretário Dácio Galvão ter sinalizado positivamente nesse sentido.  

Em relação a essa Lei, o que foi discutido na reunião com a vereadora Bonavides foi 

que é interessante que a própria classe já se organize e chegue com uma proposta mais 

ou menos estruturada de Lei. A ideia é criar uma Lei que regulamente um Fundo do 

Audiovisual para Natal, pois assim poderíamos acessar recursos do FSA, no modelo de 

Pernambuco. Dessa forma, um dos encaminhamentos foi a criação de um grupo de 

estudos e de trabalho sobre políticas públicos e legislação do audiovisual, que possa dar 

encaminhamento a estudos de modelos de Leis e como foi o processo para 

implementação das mesmas.  



Em relação a esse ponto, Vlamir atentou que os mecanismos já existentes (Fundo 

Municipal de Cultura, orçamento direto da Fundação) muitas vezes não funcionam, de 

forma que o problema central é a dificuldade que o dinheiro chegue ao Fundo, seja 

proveniente do orçamento direto ou de impostos de empresas. Houve uma discussão a 

esse ponto, de forma que Vlamir atentou que a criação de uma Lei é uma luta a longo 

prazo. Diana pontuou que o objetivo do grupo de estudos é justamente se debruçar sobre 

essa temática e pensar alternativas para criação desse dispositivo legal, para que 

discutamos junto à gestão um modelo mais estruturado.  

Como sugestão de ação para 2017, Pedro Fiuza comentou que sente falta de eventos 

para discussão sobre estética de filmes. E sugeriu que a ABDeC pudesse conversar com 

o Between Food e Gallery, que dispõe de uma sala para exibição, para realizar ações no 

espaço. A proposta de Fiuza foi exibir mensalmente um filme potiguar com presença de 

mediadores relevantes e enviar convites à imprensa, visando fomentar crítica de obras 

locais. 

Diana comentou que há interesse, mas que encampar ações nesse sentido exige 

engajamento de pessoas que possam encabeçar esses eventos. Outra questão levantada 

por Fiuza foi o interesse de ir a Festivais e Rodadas de Negócio, e foi sugerido que a 

ABDeC/RN atuasse de forma mais efetiva na divulgação desses eventos, incentivando 

os realizadores locais a participarem.  

 Sucessão de Gestão da ABDeC 

Diana relembrou que a gestão atual da ABDeC/RN encerra em junho de 2017, de forma 

que é interessante que os associados que tenham interesse em se candidatar já 

começassem a articular e sensibilizar outros profissionais para compor uma chapa.  

 Prestação de Contas ABDeC/RN 2016 

Rômulo apresentou a prestação de contas de 2016. Informou que em 2015 o caixa foi de 

R$ 1.285,00. Em 2016, iniciamos o ano com R$ 1.635,00, após recebimento de 

anuidades. Os gastos foram: 

Fórum Audiovisual do RN (abril/2016): R$ 575,00  

Livro Claquete Potiguar (dezembro/2016): R$  86,00 

Encontro Finc (Outubro/2016): R$ 859 

 

De forma que restou no caixa atualmente R$ 115.  

Diana esclareceu que a venda dos livros ainda não cobriu alguns custos de mão de obra, 

de forma que após essa cobertura, as vendas começarão a se configurar como entradas 

no caixa da ABDeC/RN.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Diana Coelho, lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim. Diana Xavier Coelho - Secretária – ABDeC/RN 

 

 


