Req. Nº 95/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e
após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio desta
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao ICUMAM (Instituto de Cultura e Meio
Ambiente), através de sua Diretora Presidente MARIA ABDALLA, parabenizandoos pela realização da 15ª Goiânia Mostra Curtas, no Teatro Goiânia, no período
entre 06 e 11 de outubro de 2015.

JUSTIFICATIVA

O Icumam (Instituto de Cultura e Meio Ambiente) é uma
organização não governamental que atua de forma efetiva na democratização do
acesso à produção audiovisual brasileira. Fundada em 2000, em Goiânia,
desenvolve projetos voltados para a exibição de curtas e longas metragens além de
promover ações sistemáticas de qualificação profissional e formação de público.
Entre outras importantes iniciativas, o Icumam realiza anualmente a Goiânia Mostra
Curtas, um dos mais importantes festivais de cinema de curta metragem do Brasil.
São exibidos filmes e vídeos realizados em todas as regiões brasileiras. Ao mesmo
tempo em que exibe um panorama da produção nacional, valoriza a diversidade de
linguagens e formatos.
A programação da Goiânia Mostra Curtas está estruturada em
mostras nacionais e locais dedicadas ao público adulto e infantil, oficinas, debates e
seminários que promovem o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes,
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pesquisadores, profissionais em fase de qualificação e alguns dos maiores cineastas
brasileiros.
Realizado pela primeira vez em 2001, a Goiânia Mostra Curtas
oferece premiação de incentivo à produção, com o apoio de empresas da indústria
cinematográfica. O projeto conta com o apoio das leis de incentivo, que viabilizam a
formalização de importantes parcerias com a iniciativa privada.
A edição comemorativa dos 15 anos da Goiânia Mostra Curtas
foi realizada no Teatro Goiânia, no período entre 06 e 11 de Outubro de 2015. A
programação trouxe 118 filmes programados, além de oficinas, debates e mesa
redonda, homenagens e encontros de realizadores e entidades do audiovisual. A
entrada era gratuita. Oitenta e um curtas-metragens participaram, em 2015, das
cinco mostras competitivas, com júri oficial e júri popular: Curta Mostra Brasil, Curta
Mostra Municípios, Curta Mostra Goiás, 14ª Mostrinha e Curta Mostra Cinema nos
Bairros. A premiação foi o Troféu Icumam, além de produtos e serviços cedidos pela
indústria cinematográfica.

Sala das Sessões aos

de

de 2015.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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