
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da EMC Data da Reunião: 17/05/2021

Local: Reunião Remota

Participantes Ausências Duração

Pela EMC: Sérgio Rodrigo Reis, Kátia
Marília,  Eduardo Gomes, Martha  Helena
Rodrigues Lima.

Conselheiros:  Elder Baía Araújo, Amália
Goulart Moreira César, Fernando Junqueira
Ferraz, Lucélia Takako Morioka e Nathália
Gomes Moreira de Oliveira.

 10h às 11h30

    

ATA DE REUNIÃO

 

 

1 – A reunião foi aberta pelo Presidente Sérgio Rodrigo Reis, que passou a palavra para a Diretora Geral Kátia
Carneiro. Kátia registrou que a gestão do Presidente Sérgio Rodrigo se iniciou no dia 1º de junho de 2020, que
todos os documentos legais da Prestação de Contas de 2020 estão disponíveis no SEI para os Conselheiros.
Que a Gestão vem trabalhando junto à Controladoria Seccional, para a implementação dos instrumentos
necessários a uma boa gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Em seguida iniciou a apresentação, que está disponível no Processo do SEI nº 3150.01.0000066/2021-62

 

2- O Presidente Sérgio lembrou que mesmo durante a pandemia a empresa não parou e tem feito entregas nas
áreas de comunicação e educação.

 

3 – Kátia enfatizou a elaboração e implementação de importantes documentos regulatórios como o Regimento
Interno, a Regulamentação de metodologia para os cálculos dos Termos de Permissão Remunerada de Uso para
a Fundação TV Minas, Normatização para parcelamento de dívida não tributária aos inadimplentes da
Fundação TV Minas e também a Criação da Comissão de Ética integrada EMC e Fundação TV Minas e a
Criação de equipe multidisciplinar entre EMC e Fundação TV Minas para desenvolvimento do Plano de
Integridade EMC. Trabalho realizado em parceria com a equipe da Controladoria Seccional. Passou a palavra à



Controladora Martha Rodrigues, que complementou as informações, enfatizando a importância da efetivação
da EMC no ano de 2020 e a elaboração do Plano de Integridade, que será entregue ao Conselho Fiscal.

 

4 - O Presidente do Conselho, Elder Araújo, disse que pelo fato do Conselho ser recém empossado, é
necessário fazer algumas perguntas, para conhecer mais as atividades da EMC. Perguntou se a EMC tem
manuais e procedimentos internos para a execução das despesas, que evitem a descontinuidade dos serviços na
troca de pessoas, e como estão as certidões de regularidade fiscal. O Diretor de Planejamento, Gestão e
Finanças, Eduardo Gomes, explicou que, por enquanto, com orçamentos separados da EMC e da Fundação TV
Minas, usa-se os Sistemas SIAD e TOTVS, que têm manuais próprios. Que as certidões de regularidade fiscal
estão regulares, que constantemente são acompanhadas pela Contadora Andresa Borges pelo Sistema CAUC.
As certidões serão incluídas no processo SEI, para facilitar ao acompanhamento do Conselho.

Kátia Carneiro informou que já está em atuação uma comissão que redige o Regulamento de Compras da
EMC.

 

5 – Sérgio Rodrigo informou sobre o esforço envidado e a importância da captação de recursos, por meio das
leis de incentivo, para a atualização do parque tecnológico da empresa e também para a qualificação do
conteúdo da programação gerada pelas Rádios AM e FM e a TV Minas. Esclareceu que busca, cada vez mais,
minimizar o impacto da dependência do Estado, com reais e boas perspectivas. 

 

6 – Elder Araújo solicitou maiores informações sobre a sustentabilidade financeira da EMC, perguntou se é
possível a monetização dos produtos disponibilizados pela EMC nas “mídias alternativas”.

 

7 – Sérgio esclareceu que o indicador financeiro é um dos indicadores da EMC. A mensuração da entrega da
EMC vai além do valor arrecadado, passa pela entrega de produtos culturais e educacionais de qualidade, por
conteúdos diferenciados, além dos serviços prestados ao próprio governo. A independência é uma busca
constante, embora se saiba que o lucro nesta área é impossível.

 

 8 – Elder Araújo questionou os valores das contas de energia elétrica e de água. Por não entender se R$ 44 mil,
referente ao mês de JAN/2021, seria um valor alto ou baixo para o consumo de energia e R$ 34,56 um valor
baixo demais para o consumo de água. Perguntou se a EMC tem algum projeto de implantação de projeto que
reduza o consumo de energia paga. Eduardo Gomes esclareceu que o valor da conta da CEMIG é razoável de
acordo com o gasto e que a conta da Copasa reflete apenas o consumo do Centro Técnico, pago pela EMC e
que o consumo na sede é pago pela TV Minas.

 

A Diretora Geral submeteu aos participantes do Conselho fiscal a prestação de Contas de 2020 da Empresa
Mineira de Comunicação, que foram aprovadas verbalmente e nominalmente, por todos os conselheiros
presentes.

 

A reunião foi encerrada com os agradecimentos de todos. Essa Ata será assinada pelo SEI.
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