
EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A.
REUNIÕES DO COMITÊ CONSULTIVO

2021

● 04 de maio de 2021

Esta reunião teve como objetivo explicar sobre o Plano de Amparo da Cultura da Secretaria

Municipal de Cultura e sobre o Plano de Retomada, para ouvir as expectativas do setor.

● 24 de março de 2021

Esta reunião foi realizada para apresentar a nova equipe da Spcine para o setor, explicar

sobre as condições da Empresa para o ano de 2021 e ouvir as expectativas, ideias e

leituras de cenários da associações e entidades do audiovisual.

2020

● 10 de dezembro de 2020

Esta reunião foi realizada remotamente para apresentar todas as ações da Spcine durante o

ano de 2020 e para apresentar o orçamento e as perspectivas para o ano de 2021.

● 17 de setembro de 2020

Esta reunião foi realizada (via Zoom) para ouvir novamente as demandas do setor, dessa

vez, ocorreu uma consulta com relação ao lançamento dos editais do segundo semestre de

2020.



● 09 de setembro de 2020

A proposta desta reunião (via Zoom) foi uma conversa com o setor com participação da

Vereadora Soninha Francine, para entender quais seriam as expectativas para os recursos

da Lei Aldir Blanc.

● 16 de julho de 2020

A proposta dessa reunião (via Zoom), com a presença do Secretário Municipal da Cultura,

Hugo Possolo, foi ouvir as demandas do setor e discutir acerca das sugestões recebidas da

Lei Aldir Blanc.

● 08 de maio de 2020
A proposta desta reunião (via remota) foi a apresentação das ações em andamento da

Spcine para mitigação da crise e diálogo com o setor paulistano.

● 13 de fevereiro de 2020
A proposta desta reunião, presencial, foi criar um Grupo de Trabalho para discutir os editais

de obras seriadas, uma consulta ao setor.

2019

● 12 de dezembro de 2019

A proposta da última reunião do ano foi a realização de um balanço do setor audiovisual

paulistano com todas as instituições.

● 01 de novembro de 2019

A proposta é a continuação do diálogo com as instituições do setor audiovisual, bem como

apresentar todas as ações de 2019 para o setor.



● 19 de julho de 2019

A proposta foi de continuação da agenda de encontros com representantes de instituições

do setor audiovisual para compreender as demandas e colocar em perspectiva os desafios

do mercado, dando sequência ao primeiro encontro ocorrido em 16 de abril.

● 16 de abril de 2019

Teve como proposta a retomada da agenda de encontros com representantes de

instituições do setor audiovisual para compreender as demandas e colocar em perspectiva

os desafios do mercado


