
MERCOSUL/RECAM/ATA Nº 02/10 
 
XVII REUNIÃO ORDINÁRIA DA REUNIÃO ESPECIALIZADA DE 
AUTORIDADES CINEMATOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS DO MERC OSUL -
RECAM 
 
Realizou-se na cidade de Recife, Pernambuco, República Federativa do Brasil, 
nos dias 8 e 9 de dezembro de 2010, a XVII Reunião Ordinária da RECAM com 
a presença das Delegações da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, 
cujos representantes constam do Anexo I.   
 
Na reunião foram tratados os seguintes temas: 
 
1. Abertura da Reunião pela PPTB 
 
O Coordenador Delegado da RECAM, Manoel Rangel, como representante da 
Presidência Pro Tempore de Brasil (PPTB), abre a reunião. Desculpa-se pela 
ausência do Secretário do Audiovisual, Newton Cannito, impossibilitado de 
comparecer devido a outros compromissos de trabalho. 
 
Manoel Rangel alerta sobre a importância de fazerem parte da agenda 
permanente da RECAM questões essenciais relativas à economia e à política 
do audiovisual. Lembra que todos devem ter em mente o papel da RECAM 
como órgão formulador da política audiovisual do MERCOSUL.  
 
As autoridades concordam e acrescentam que a formulação de políticas no 
âmbito da RECAM deve considerar a complexidade do setor audiovisual e seus 
novos desafios. 
 
Martín Papich, Coordenador Nacional do Uruguai, destaca a importância de 
aproximar a Televisão Pública da RECAM e iniciar gestões nesse sentido. As 
autoridades aprovam a proposta do Uruguai de convidar a Televisão Pública da 
América Latina (TAL) para a próxima reunião da RECAM. 
 
O Brasil apresenta uma proposta de trabalho para a presente reunião, a qual é 
aprovada por todos os presentes (Anexo  II).  
 
O resumo da ata consta do Anexo III . 
 
2. Programa de Trabalho  

2.1 Grau de Cumprimento do Programa de Trabalho 2010  

A PPTB informa sobre o grau de cumprimento do Programa de Trabalho 2010 
(Anexo IV ), ao qual, na XV Reunião Ordinária de Colônia, foram incluídas as 
atividades do Programa MERCOSUL Audiovisual (PMA).  O PMA reprogramou 
suas atividades para o ano 2011 e, assim, as atividades pendentes de 
execução constam do Programa de Trabalho 2011. 

 
 



2.2 Programa de Trabalho 2011 
 
Tendo sido analisado e aprovado durante a reunião, o Programa de Trabalho 
2011 será submetido à consideração da próxima Reunião Ordinária do GMC, 
assim como o grau de cumprimento do Programa de Trabalho 2009 (AnexoV ). 

 
 
2.3 Programa MERCOSUL Audiovisual 
 
Foram apresentados os novos integrantes da Entidade de Gestão do PMA: o 
Sr. Guillermo Saura, diretor, e a Dra. Analía Louro, contadora. Os 
representantes da Entidade de Gestão mostraram dados sobre a atual situação 
do PMA.  
 
Nesta etapa de execução do PMA, as autoridades destacam a importância de 
se estabelecer um diálogo com a contraparte européia, de maneira a ajustar o 
projeto aos desafios atuais. 
 
3- Relacionamento com outras instâncias do MERCOSUL, e m especial o 
MERCOSUL Cultural e a Reunião de Ministros. 
 
A proposta de aproximar a RECAM do MERCOSUL Cultural, apresentada na 
XXXI Reunião de Ministros da Cultura do MERCOSUL, foi bem recebida pelas 
autoridades. A RECAM está de acordo em manter o relacionamento com o 
MERCOSUL Cultural pela sua vocação de transversalidade, não só com a área 
cultural, como também com outras áreas (social, econômica, de comunicação), 
já que a complexidade do setor audiovisual nem sempre se manifesta nas 
estruturas internas de cada país. 
 
A RECAM considera plenamente vigente sua identidade institucional criada 
pela Resolução MERCOSUL/GMC/RES, Nº 49/03. 
 
4. Secretaria Técnica   
 
A ST informa as Autoridades sobre a situação deste organismo permanente, 
explica as tarefas do grupo, assim como os pontos fortes e fracos da atual 
configuração e de seu funcionamento.  
 
5. Orçamento e Aportes RECAM 
 
A ST informa sobre o estado financeiro do convênio RECAM na conta OEI do 
escritório de Brasília, com a situação de Aportes, Gastos e Saldo disponível em 
30/11/2010. 
 
Sobre o estado dos Aportes informa que, até o dia de hoje, foram efetuados os 
aportes do Brasil e do Uruguai. No caso da Argentina, o aporte anual 2010 será 
transferido para a conta do PMA para financiar a Entidade de Gestão. O 
Paraguai confirma que seu aporte 2010 será efetuado em breve. 
 



A ST informa que a SN Venezuela confirmou que os recursos 2009 e 2010 
serão transferidos brevemente para a conta da OEI Brasília. Do mesmo modo, 
confirma o compromisso de seu aporte de USD 36.000 para o Orçamento 
RECAM 2011. 
 
As Seções Nacionais decidem manter para o ano 2011 a mesma estrutura de 
aportes e gastos de 2010. 
 
Aportes 2011 comprometidos pelas Seções Nacionais: 
 
Argentina:   USD 48.000 (o aporte será mantido no INCAA para financiar a 

Entidade de Gestão) 
Brasil:   USD 48.000 
Paraguai:   USD 3.000  
Uruguai:   USD 4.800 
Venezuela:   USD 36.000 
 
PRÓXIMA REUNIÃO 
 
A próxima Reunião Ordinária da RECAM será realizada no final do primeiro 
semestre no Paraguai.  
 
ANEXOS:  
 
Os anexos que fazem parte da presente ata são os seguintes: 
 
ANEXO I  Lista de Participantes 
ANEXO II  Agenda  
ANEXO III  Resumo da Ata  
ANEXO IV Grau de Cumprimento do Programa de Trabalho 2010 
ANEXO V Programa de Trabalho 2011 

 

 

 

 
 
 
 
_____________________________ 
Pela Delegação da Argentina 
Gustavo Lang 

 
 
 
 
___________________________     
Pela Delegação do Brasil 
Manoel Rangel 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
Pela Delegação do Paraguai 
Victoria Figueredo 

 
 
 
 
___________________________     
Pela Delegação do Uruguai      
Martín Papich 

 


