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1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da EMC Data da Reunião: 05/03/2021

Local: Rede Minas de Televisão – Rua Tenente Brito Melo, 1090, andar térreo, Barro Preto - Belo Horizonte
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Par�cipantes Ausências Duração

Sérgio Rodrigo Reis, Ká�a Carneiro,  Amália Goulart Moreira
César, Elder Baía Araújo, Fernando Junqueira Ferraz, 

Jefferson Monção de Souza, Lucélia Takako Morioka, Nathália
Gomes Moreira de Oliveira

 9h às 11h10

 

 

 

Pauta:

 

1 - O Presidente Sérgio Rodrigo Reis apresentou-se aos novos conselheiros e passou a palavra para a Diretora
Geral Kátia Carneiro.

2 - Kátia Carneiro apresentou a pauta da reunião: Posse dos Membros do Conselho Fiscal, Atribuições do
Conselho Fiscal – previstas no Decreto 47750/2019, Funcionamento do Conselho Fiscal.

3 -  Tomaram posse os Conselheiros Titulares: Amália Goulart Moreira César, Elder Baía Araújo, Fernando
Junqueira Ferraz e os Conselheiros Suplentes: Jefferson Monção de Souza, Lucélia Takako Morioka, Nathália
Gomes Moreira de Oliveira.

4 – Em seguida foi passada a palavra, para que cada Conselheiro se apresentasse: Amália Goulart é Sub
Secretária de Comunicação do Governo de Minas, Elder Baía pertence aos quadros da Contadoria Geral do
Estado, Secretaria da Fazenda; Fernando Junqueira é responsável pela Superintendência de Imprensa da
Secretaria de Comunicação do Estado;  Jefferson é Gerente de Logística e Manutenção da FCS e é formado em
Administração; Lucélia Morioka é Superintendente de Publicidade da Sub SECOM; por fim se apresentou
Nathália Gomes, Assessora Chefe  de Comunicação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

5 - Foi lida a minuta do Termo de Posse dos membros do Conselho Fiscal, que ficou disponível para assinatura
dos Conselheiros no SEI – Sistema Eletrônico de Informações do Estado.



6 - Passou-se a apresentação da Lei 22.294/2016, que institui a Empresa Mineira de Comunicação e também do
Decreto 47.750/2019, onde constam as competências da EMC e do Conselho Fiscal. Ambos os documentos
foram disponibilizados no SEI.

7 - Foi solicitado, nos termos da legislação vigente, aos Conselheiros a entrega de sua declaração de bens, além
de documentos pessoais para os arquivos da área de Recursos Humanos da EMC.

8 - Passou-se então à eleição do Presidente do Conselho Fiscal. Por unanimidade foi escolhido Elder Baía
Araújo, por sua experiência na área contábil. Fernando Junqueira sugeriu que posteriormente fosse feito um
rodízio entre os membros na presidência.

Kátia Carneiro esclareceu aos Conselheiros que a DPGF estará à disposição do Conselho, para trabalharem
juntos, que a EMC segue os moldes das prestações de contas do Estado, nos mesmos modelos já constituídos.

9 - Kátia apresentou o Planejamento Orçamentário das áreas meio e fim do PPAG. O documento está
disponível no processo do SEI.

10 – Sérgio Rodrigo falou sobre as peculiaridades e dificuldades do trabalho nas 4(quatro) empresas que
compõem a EMC: Detel, Rádio Inconfidência, Rede Minas e a própria EMC. Discorreu sobre a importância da
unificação das 3 empresas que formam a EMC.

11 – A palavra foi aberta aos Conselheiros:  Fernando Junqueira solicitou mais detalhes sobre o funcionamento
do Conselho, seu calendário de reuniões. Kátia esclareceu que as reuniões serão trimestrais. Elder Baía
perguntou sobre o número de antenas repetidoras, se é o mesmo número de cidades atendidas e ainda sobre o
financiamento por meio da captação, se será junto a empresas públicas e/ou privadas. Sérgio esclareceu que a
Rede Minas está presente em 153 municípios com o sinal digital, atendidas pela TV Minas ou por uma das 50
emissoras parceiras. As outras 103 cidades ainda são atendidas com o sinal analógico. Existe um marco legal,
2023, para que todo o Brasil atenda digitalmente. Cada equipamento digital está hoje na ordem de cem mil
reais, por isso a dificuldade nesta mudança. Com o sinal da TV digital é possível levar 3 diferentes canais a
uma mesma cidade. Com programação multisseriada. Trata-se de um novo negócio para a EMC, buscando
minimizar sua dependência financeira do Estado. Esclareceu também que os patrocínios serão por meio de
publicidade institucional, apoio cultural e também prestação de serviços pagos. A EMC pode também fazer
programas qualificados, desde que tenham aderência à missão de emissora cultural e educativa, para um
possível patrocinador. Pode ainda fazer permutas de serviços e materiais. Falou sobre a participação da EMC
nos recursos distribuídos pelo Estado para as empresas de comunicação. Amália Goulart esclareceu a Lei que
determinou que os 3% do orçamento de publicidade do Estado, sejam investidos na EMC. O Objetivo da
comunicação pública é levar a notícia ao maior número de mineiros e, por isso, a distribuição desta verba é
feita de acordo com a audiência dos veículos de TV e Rádio. O Ibope é usado para checar a audiência de TV e
Rádio, o IVC é utilizado para comprovar a tiragem dos jornais impressos. Trata-se de um critério nacional e
enquanto esta lei estiver vigorando, será cumprida. Sérgio falou sobre o projeto Conecta Minas, que ligará
diversas cidades por meio das torres e antenas nos cumes das montanhas e poderá trazer recursos para a EMC,
até sua sustentabilidade. Sugeriu apresentar ao Conselho o Projeto Conecta Minas. Fernando Junqueira
solicitou mais informações sobre a estrutura da EMC, número de servidores, distribuição desta mão de obra
entre a TV e a Rádio. Sérgio falou sobre o PDV, Plano de Cargos e Salários e o Projeto de Lei de alteração das
carreiras da TV Minas. Falou também sobre a importância da EMC enquanto serviço essencial de comunicação
pública. Durante o ano de 2020 os serviços prestados ao Estado custaram à empresa 8.776.000,00. Falou
também dos 16 programas produzidos pela TV Minas, que estão sendo exportados para TVs do Rio e São
Paulo. E também sobre a “Faixa Mundo”, que traz programas internacionais e levará Minas para a França,
Portugal, Espanha, Itália, Japão e China, entre outros. Falou sobre a exploração qualificada e divulgação dos
valores de Minas Gerais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com os agradecimentos de todos e
lavrada a presente ata que, se de acordo, será assinada pelos participantes.
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