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Ata da 15ª (Décima Quinta) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa
Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 14 (quatorze) dias, do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h15min (dez horas e quinze
minutos), através da plataforma para reuniões virtuais Google Meet, reuniram-se os membros do
CONSAD/EPC – Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A, designados
pelo ato nº 1025, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 09/03/2021,
devidamente convocados na forma do Art. 14, § 8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da
seguinte pauta: (1) Apresentação dos novos Diretores; (2) Deliberação sobre a nova estrutura
organizacional e (3) Outros assuntos. Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros e
conselheiras: Lucas Cavalcanti Ramos (Titular – SECTI); Carmelo José Albanez Bastos Filho (Suplente –
SECTI); Rafael Farias Loureiro Amorim (Titular – PGE); José Maurício Valladão Cavalcanti Ferreira
(Titular – Casa Civil); João Paulo da Silva Oliveira (Suplente – Casa Civil); José Mário de Barros Falcão
(Titular – AMUPE); José Bonifacio de Lira Neto (Suplente – AMUPE); Múcio Rodrigues Barbosa de
Aguiar Neto (Titular - Sociedade Civil - AIP); Karoline Maria Fernandes da Costa e Silva (Titular Sociedade Civil – SINJOPE); Tereza Cristina da Cunha Accioly (Suplente - Sociedade Civil – SOFOPS) e
Isália Alves Damacena (Suplente - Sociedade Civil – SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA). Presentes, portanto, todos os titulares com
direito a voto. Presente ainda o ex-Conselheiro e Secretário Executivo da SECTI, Leonildo Sales. Presentes
também o novo Diretor‐Presidente da EPC, Sr. Ivan Júnior; os Diretores Paulo Paiva (Administração e
Finanças); e Clidenor Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); o Superintendente
Jurídico da EPC, Rodolfo de Andrade Cavalcanti entre outros colaboradores da Empresa. Iniciados os
trabalhos, com a palavra o Secretário Lucas Ramos, Presidente do Conselho, este saudou a todos os
presentes, agradeceu a presença de todos e parabenizou pelo compromisso. Na sequência adentrou-se
ao exame da pauta tratando-se do primeiro ponto, qual seja, a apresentação dos novos Diretores. O
Conselheiro Lucas Ramos fez prévia apresentação dos novos colaboradores que se juntam ao quadro
EPC, mencionando os nomes do novo Diretor-Presidente da Empresa, o Sr. Ivan Júnior; do novo Diretor
de Programação e Produção, o Sr. Camerino Neto e do Diretor de Conteúdos Digitais, o Sr. Tiago Costa.
Em seguida solicitou ao Diretor-Presidente, Ivan Júnior, que se apresentasse e fizesse a devida
apresentação dos novos Diretores. O Diretor-Presidente fez uma retrospectiva histórica de sua carreira,
fazendo uma breve leitura de seu currículo, destacando em relevo, que o começo de sua história
profissional deu-se na TVPE, ainda como estagiário, dizendo do orgulho que tem de ter voltado a esta
casa (TVPE), na qualidade de Diretor de Programação e Produção, e agora, como Diretor-Presidente da
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EPC/TVPE. Disse ainda que está pronto para responder aos desafios e projetos que a Empresa almeja,
dentre eles a digitalização de 30 retransmissoras espalhadas por todo o Estado; a implantação da nova
programação da TV e o desafio de colocar “no ar” um telejornal diário. Disse ainda do compromisso que
tem com os princípios da comunicação pública e com a democratização dos espaços da EPC e da TVPE.
Reafirmando o desejo de fazer uma TVPE mais forte e mais identificada com o povo Pernambucano, no
que foi parabenizado pelo Presidente do Conselho, Lucas Ramos, que disse ser a meta, fazer com que a
TVPE retome o protagonismos de outras épocas. Na sequência, o Diretor-Presidente fez a apresentação
dos novos diretores que passam a fazer parte da Diretoria Executiva da Empresa. Iniciou pelo Diretor
Tiago Costa, que já compunha os quardros da EPC, mas que agora assume a recém-criada Diretoria de
Conteúdos Digitais, e está responsável pelo desenvolvimento de um projeto muito importante - a
Transmídia, que tem o objetivo de transformar a TVPE, fazendo com que ela seja uma emissora que não
somente esteja na TV aberta, mas também, nas plataformas digitais. A TV hoje encontra-se em um Portal
específico, também no YouTube e em outras mídias sociais. Na sequência fez a leitura do currículo do
Diretor Tiago Costa, discorrendo sobre a sua larga experiência profissional e do seu compromisso e
criatividade. Passo contínuo, fez a apresentação do novo Diretor de Programação e Produção da EPC, o
Sr. Camerino Neto, mencionando a sua experiência na área, com atuação em grandes emissoras, tendo
ocupado vários cargos de execução e de gestão no setor de comunicação e em órgãos públicos, como a
Secretaria de Cultura do Recife, dentre outros, possuindo atuação destacada ainda junto à Rádio Frei
Caneca como gerente, onde conseguiu estabelecer uma programação diária na Rádio. O Diretor finalizou
dizendo da importância dos profissionais para que se possa alavancar a TVPE, considerando o avanço das
mídias sociais. Com a palavra o novo Diretor de Conteúdos Digitais, Tiago Costa, este falou da missão que
abraçou desde sua chegada na EPC, ainda como membro da equipe de produção, citando alguns projetos
desenvolvidos, tais como, a nova reestruturação da logomarca da TV; a criação das identidades visuais
para cada programa; o desenvolvimento das novas vinhetas. Falou da criação e gestão do site da
Emissora que vai veicular a sua programação para todo Brasil e para o mundo. Ressaltou o engajamento
de toda a equipe, dizendo que, mesmo com o pouco tempo de casa, já contabiliza o quinto programa
lançado na grade de progamação da emissora. Na sequência, com a palavra o novo Diretor de
Programação e Produção, este disse que está muito feliz com a oportunidade, muito entusiasmado,
colocando-se inteiramente à disposição. Em seguida, o Presidente do Conselho, Lucas Ramos, colocou os
nomes dos novos indicados a compor a Diretoria Executiva, para aprovação pelos Conselheiros,
parabenizando o Governador pela escolha e indicação dos nomes. Com a palavra o Conselheiro Múcio
Aguiar, este parabenizou os recém-chegados, desejando sorte e realizações, e aprovando os nomes
indicados. Assim também o fizeram o Conselheiro Rafael Amorim, titular pela PGE, que desejou sorte aos
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novos Diretores e o Conselheiro Carmelo Bastos Suplente, pela SECTI. Na sequência, com a palavra o
Conselheiro José Mário, titular AMUPE, este parabenizou pela escolha e pelo time, dizendo conhecer o
trabalho do Diretor Tiago Costa, desejando boa sorte e aprovando os nomes. Por fim, houve
manifestação unânime por parte de todos os Conselheiros titulares, pela aprovação dos novos indicados.
Na sequência, adentrou-se à apreciação do segundo ponto de pauta, qual seja, deliberação sobre a
nova estrutura organizacional da Empresa, com a palavra o Presidente do Conselho, este falou que será
alterado o anexo I, do Regimento interno da EPC, para readequar a estrutura organizacional da Empresa,
e disse do compromissso assumido, para que não se onere os cofres públicos em 1(um) real a mais.
Informou que a descrição dos cargos irá chegar para todos os Conselheiros juntamente com a Ata de
reunião, para devido conhecimento. informou que este é um procedimento necessário para que seja
posteriormente encaminhado o pleito para a Secretaria de Administração do Estado. Com a palavra o
Diretor-Presidente, Ivan Júnior, este ressaltou que, o que se está fazendo é uma reformulação dos cargos
da Empresa, e que isto não implicará em aumento de despesa para o Estado. Disse que assim se procede,
para readequar o quadro de pessoal da EPC ao novo momento pelo qual passa a Empresa. O Diretor
explicou que o quadro de cargos comissionados e funções gratificadas da Empresa atualmente possui a
seguinte conformação: 1 (um) DAS-1; 1 (um) DAS-2; 5 (cinco) DAS-3; 2 (dois) DAS-4; 12 (doze) DAS-5; 1
(um) CAA-1; 2 (dois) CAA-2. E por fim, as funções gratificadas: que originariamente são em número de 18
(dezoito) FGS-1, e 14 (quatorze) FGS-2. O Diretor explicou que com a reestruturação proposta, o novo
organograma dos cargos e funções da Empresa ficará da seguinte forma: permanecem os mesmos
quantitativos para os cargos de DAS-1 (Diretor-Presidente) e DAS-2 (Diretor Vice-presidente), que
continuam com 1 (uma) vaga cada. Ivan Júnior explicou ainda, que o cargo referente à Diretoria da VicePresidência permanecerá vago, para que seja possível subsidiar outros cargos na área fim, sem incorrer
em aumento de despesas; permanecem também o quantitativo de DAS-3, em número de 5 (cinco)
destinados aos titulares da Diretoria Executiva; os cargos de denominação DAS-4, eram em número de 2
(dois), passando a ser apenas 1 (um); os cargos de denominação DAS-5, destinados as Gerências, eram
em número de 12 (doze) e passam a ser em número de 6 (seis); os cargos CAA-1, que eram em número
de 1 (um), originariamente, passando a ser em número de 5 (cinco); os cargos CAA-2, que eram em
número de 2 (dois) originariamente, agora passam a ser em número de 8 (oito) e ainda os cargos CAA-3,
implantados em número 4 (quatro). Referentemente às funções gratificadas, a FGS-1, que era em
número de 18 (dezoito), e passam a ser em número de 9 (nove); e por fim, as FGS-2, que eram em
número de 14 (quatorze) originariamente, e passam a ser em número de 10 (dez). O Diretor explicou
ainda, que a Diretoria de Conteúdos Digitais foi criada em substituição à Diretoria de Projetos
Institucionais, Educação e Cultura, que estava vaga. E justificou que nesse momento, em que a TV ainda
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não consegue chegar por meio da televisão aberta a todas as cidades do Estado, são de fundamental
importância as mídias digitais, citando a relevância de programas como o EducaPE. Também informou
que a Diretoria de Programação e Produção – DIPP, teve a nomenclatura alterada para Diretoria de
Jornalismo, Programação e Produção – DJPP. Ainda mencionou que outros colaboradores também
necessários para o dia a dia de televisão passarão a integrar a equipe nos próximos dias. Ressaltou que
todo o esforço está sendo feito para adequar a emissora à realidade da atividade fim, e inserir os
profissionais regularmente nos quadros da EPC. Com a palavra o Presidente do Conselho, este ressaltou
que não há aumento de despesas, e que na verdade há um enxugamento da máquina administrativa,
com a redução de 6 (seis) cargos, e um impacto financeiro também reduzido. Com a palavra o Secretário
Executivo da SECTI, Leonildo Sales, este explicou que a reestruturação que está sendo proposta é
inteiramente possível, do ponto de vista legal, informou que a Lei de criação da EPC (14.404/2011)
apenas estabeleceu, quanto às diretorias, o seu número, não chegando a nominar nenhuma delas, e que
portanto, não se faz necessário lei para realizar a operação aqui proposta, sendo suficiente a edição de
Decreto do Governo do Estado, já que, não se está aumentando ou diminuindo o número de diretorias.
Com efeito, explicou o Secretário Executivo, que somente no Regimento Interno, através do anexo I, é
que surgiram as denominações e estruturação das diretorias. Logo, a referida proposta em análise está
fazendo também uma reformulação do próprio Regimento Interno. Falou ainda que em virtude de a EPC
ser uma Empresa dependente do tesouro do Estado, não é possível mexer nos valores estabelecidos para
cada cargo, mesmo que seja possível fazer mudanças no nível abaixo dos diretores. Nesse sentido,
esclareceu Sales, que não havendo impacto financeiro, a tendência é que não haja grandes dificuldades
para que o pleito seja aprovado na Câmara de Política de Pessoal – CPP, em vista de que, esse órgão
responsável por autorizações dessa natureza, não entra no mérito da alteração em si. Mas sim, verifica
se há algum impacto no orçamento. Disse que após a aprovação dessa proposta no âmbito do Conselho,
deverá ser encaminhado o pleito a CPP, para que esta possa chancelar e autorizar financeiramente este
novo organograma. Com a palavra o Conselheiro Lucas Ramos, este destacou que nem todos os cargos
disponíveis estão sendo implantados, esclarecendo portanto, que nem todas as vagas estão ocupadas,
no que foi acompanhado positivamente pelo Secretário Executivo, Leonildo Sales. Com a palavra ainda o
Presidente do Conselho, este esclareceu que o Conselho poderá aprovar o novo organograma,
considerando e condicionado à autorização da CPP. Colocando em votação a proposta de novo
organograma da Empresa, constante do anexo I, do Regimento Interno da EPC, esta foi aprovada por
unanimidade dos Conselheiros com direito a voto. Registrando-se que a implementantação fica
condicionada à autorização da Câmara de Política de Pessoal, após esse pronunciamento, o pleito será
encaminhado para a Secretaria de Administração do Estado – SAD, via SEI. Na sequência, adentrou-se à
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apreciação do terceiro ponto de pauta, com a palavra o Diretor-Presidente, Ivan Júnior, este informou
referentemente a um Edital subsidiado a partir de recursos destinados pelas Deputadas do mandato
coletivo JUNTAS (PSOL), para fomentar a produção de vídeos e outros produtos, realizados por
produtores independentes e coletivos de rua. Edital que está sendo executado de forma conjunta pela
EPC, pela TVPE e pela Secretaria de Cultura do Estado. O Diretor informou ainda que as produções serão
exibidas na TVPE. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos os itens da pauta, com a
palavra o Presidente do Conselho, este agradeceu aos presentes e deu por encerrada a sessão. Recife, 14
de abril de 2021. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigir a presente ata e dou fé.
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