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Ata da 23ª (Vigésima Terceira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa
Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 25 (vinte e cinco) dias, do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10h05min (dez horas e
cinco 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) Aprovação do novo mandato (recondução) do Diretor-Presidente da EPC e (2)
Apresentação dos resultados da atual gestão e planejamento para os próximos 2 (dois) anos. Iniciada a
sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros: Lucas Cavalcanti Ramos (Titular – SECTI), com
direito a voto; Rafael Amorim (Titular – PGE), com direito a voto; José Maurício Valladão Cavalcanti
Ferreira (Titular – Casa Civil) com direito a voto; João Paulo da Silva Oliveira (Suplente – Casa Civil); José
Mário de Barros Falcão (Titular – AMUPE), com direito a voto; José Bonifacio de Lira Neto (Suplente –
AMUPE); Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto (Titular - Sociedade Civil - AIP), com direito a voto;
Jaime Vieira da Silva Júnior (Titular - Sociedade Civil – SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS DE
PERNAMBUCO), com direito a voto e Walmir José Oliveira das Chagas (Suplente - Sociedade Civil –
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CÊNICAS DE PERNAMBUCO – APACEPE), com direito a voto.
Presentes também o Diretor‐Presidente da EPC, Sr. Ivan Júnior; os Diretores Paulo Paiva (Diretor de
Administração e Finanças); Clidenor Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); Camerino
Neto (Diretor de Jornalismo, Programação e Produção); Tiago Costa (Diretor de Conteúdos Digitais),
Milena Evangelista (Diretora de Articulação e Projetos Especiais); ainda, a Superintendente Jurídica da
EPC, Sra. Vesta Pires, a Controladora Interna, a Sra. Gabriela Moreira, dentre 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, fez o
encaminhamento de inversão dos pontos de pauta, para que fosse possível primeiro apresentar o
segundo ponto - Apresentação dos resultados da atual gestão e planejamento para os próximos 2
(dois) anos. No que foi atendido pelos Conselheiros. Em seguida, passou a palavra ao Diretor-Presidente,
o Sr. Ivan Júnior. Quando então se adentrou ao exame da pauta de reunião. Com a palavra o DireitorPresidente, este também agradeceu a presença de todos, e iniciou tratando dos resultados obtidos em
sua gestão. Apresentou os números dizendo que quando do momento do planejamento de sua gestão
há meses atrás, foram traçadas metas de curto, médio e longo prazo, e que esse planejameno
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considerou eixos importantes para a Empresa. Quais sejam: (1) EIXO DA REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL,
para adequação da Empresa a nova realidade televisiva. Nesse eixo houve a atualização do Regimento
interno, para adequação da nova estutura administrativa da EPC; também ocorreu a alteração do
Estatuto Social da EPC, com a edição do Decreto estadual nº 50.441/2021; ainda a edição do Decreto
Estadual nº 51.257/2021, que altera o Decreto Estadual 50.441/2021, Estatuto Social da EPC; destacou a
implementação de estágio obrigatório, em articulação com as Universidades do Estado e Implantação da
Unidade de Controle Interno em cumprimento ao Decreto 47.087/2019. (2) EIXO DA REESTRUTURAÇÃO
PREDIAL E TÉCNICA, trata-se de um grande desafio para a gestão, mas que já tem realizações, tais como,
elaboração de projetos arquitetônico, elétricos e de rede de dados para Recife – unidade administrativa,
e para Caruaru – Sede; a recuperação da fachada e guarita em Recife; a requalificação do estúdio; a
Requalificação do telhado e do forro da unidade administrativa; a criação do Grupo de Trabalho
EPC/SECTI para extinção do DETELPE, com a contratação de Empresa de contabilidade para auxiliar nessa
missão; ainda nesse eixo, o Diretor destacou a contratação de link dedicado (internet) para otimizar a
velocidade de transferência entre Caruaru e Recife; a aquisição de duas ilhas de edição e imagens,
periféricos e softwares, com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, tornando
possível a volta do jornalismo à TVPE; disse ainda, que também se avançou no processo de transferência
da SEDE da EPC em Caruaru, para o novo imóvel (cessão SECTI/ITEP). (3) EIXO DA DIGITALIZAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO SINAL DA TV PERNAMBUCO, O Diretor disse da importância desse eixo, em função de
que, para ele é fundamental que a TVPE volte a falar com Pernambuco inteiro, mencionou que a TVPE
tem 61 concessões, e poderá chegar a mais de 100 municípios ao final de 2022, relatou ainda que desse
total de 61 concessões, 3 (três) estão digitalizadas, quais sejam, Recife e RMR, Caruaru e Petrolina.
Informou que existem 27 (vinte e sete) outros processos em andamento no Ministério das
Comunicações, informando ainda que existem 3 (três) transmissores cedidos pela TV Cultura,
aguardando apenas a emissão das concessões digitais. O Presidente Executivo informou que além de
buscar recursos próprios dentro do governo do Estado, a gestão tem buscado outros meios de viabilizar
esse projeto de Digitalização, como a adesão ao Projeto Digitaliza Brasil, ainda comunicou que foi
realizado cadastramento junto ao MCOM e ANATEL de todas as Retransmissoras elegíveis ao Projeto
SEJA DIGITAL, iniciativa que contempla um montante de 41 conjuntos de retransmissão, podendo
ultrapassar mais de 100 cidades, chegando a atingir algo em torno de 80% de cobertura em todo o
Estado; para além disso, falou da reativação dos postos de RTV (Retransmissores de Televisão) dos
municípios de Garanhuns e Arcoverde; ainda dentro deste eixo, informou o restabelecimento da
capacidade do transmissor de Caruaru e Recife; (4) EIXO DA REGULARIZAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS,
quanto a este eixo, o Diretor destacou o esforço em regularizar contratos de compartilhamento sem
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vigência e usos irregulares de equipamentos da EPC, mencionando que foram adotadas uma série de
ações visando regularizar essas pedências, tais como notificações encaminhadas a Empresas para
elaboração de contratos e assinaturas de confissão de dívidas para pagamento de débitos dessas
Empresas junto à EPC; (5) EIXO DA NOVA PROGRAMAÇÃO DA TVPE. Neste campo específico tratou da
retomada do jornalismo da emissora, depois de mais de 20 anos, com os programas: Notícia da hora,
Repórter Pernambuco e Pernambuco Hoje; falou da parceria com a TV Golfinho para compartilhamento
de conteúdos; mencionaou também à adoção de acessibilidade comunicacional nos conteúdos
jornalísticos da emissora, através de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança de
Juventude; ressaltou a afiliação à TV Cultura, requalificando a oferta de conteúdos e potencializando a
área comercial; também tratou da grade de programação da TVPE, com a produção de novos programas
como: Curta por aí, Reviva, Amplifica, Somzeira (interprogramas); ainda mencionou a realização de
campanhas voltadas para a promoção de pautas que contemplam a diversidade de inclusão: LGBTQIA+,
Povos indígenas, Primeira infância, Pessoas Negras e Pessoas com Deficiência; Parcerias para veiculação
de programas produzidos por instituições e sociedade civil, tais como: Giro Nordeste, Univerciência,
Trilhas da Democracia, Tudo do Campo (em parceria com o Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA) e
Cantoria na TV; veiculação de conteúdos contemplados por leis de incentivo à cultura: LAB.PE,
Documenta e parcerias com festivais e mostras consagradas do Estado (Recbeat, Cinepe, Criancine). (6)
EIXO DA ARTE E TECNOLOGIA. Como alternativa para se chegar ao maior número de pessoas possível,
considerando que o sinal da TVPE ainda não chega a todos os Pernambucanos, com o auxílio da
Transmídia foi possível a implementação de ações e projetos como, a elaboração e produção do Portal
TVPE.TV; a Reestruturação das redes sociais com produção de campanhas (facebook, instagram); a
produção de chamadas para a TV; a produção de vinhentas gráficas para programas; a concepção e
desenvolvimento da nova identidade visual da TV e de Programas; a elaboração de projetos comerciais; a
concepção e produção de cenografia para programas; a elaboração visual de fachada da nova Sede,
assim como a sinalização interna, da frota de veículos e da papelaria, e por fim, a realização de monitoria
de três equipes do César School para desenvolvimentos de novas tecnologias para TVPE. O DireitorPresidente fez questão de ressaltar que todas essas mudanças foram feitas sem nenhum aumento de
custo, sem aumento de despesa para os cofres da Empresa. (7) EIXO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. A
EPC tem participação marcante em Conselhos importantes como o Consultivo do Audiovisual, Estadual
de Política Cultural (SECULT) e a Câmara Setorial do Audiovisual, da Agência de Desenvolvimento
Econômico de PE (Adepe); possui articulação junto a Fóruns Nacionais (TV`s Públicas) e internacionais TV
América Latina (TAL TV), Rádio e TV Argentina (RTA), com parcerias estratégicas, por meio da celebração
de Acordos de Cooperação Técnica: a) Itaú Cultural; b) Secretaria de Cultura do Estado; c) Agência de
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Notícias Chinesa (Xinhua); d) Secretaria de Cultura do Recife e Fundação de Cultura da Cidade do Recife;
Universidade Católica de Pernambuco (TVDH); f) Secretaria de Desevolvimento Social, Criança e
Juventude e g) Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Também houve a realização do
Edital de Comunicadores Populares de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado
de Pernambuco; a realização de edital, por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco (FACEPE), para realização de conteúdos jornalísiticos e audiovisuais, de modo a
desenvolver 2 (dois) núcloes de comunicação e novas mídias, sendo um no sertão e outro no Agreste do
Estado. E por fim, (8) O EIXO DA REESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DA EMPRESA. O Diretor informou a
respeito da elaboração e edição da Instrução Normativa nº 001/2021, que regulamenta o apoio à
divulgação e comercialização, tornando possível que a Empresa possa através da sua prestação de
serviço buscar meios de subsistir e angariar recurso, para além do aporte do Governo do Estado; nesse
sentido mencionou a captação de novos clientes, e a necessidade de melhoramento do sinal da TVPE, o
que fará melhorar a venda comercial da Empresa; Informou que houve um faturamento de R$
310.000,00 (trezentos e dez mil reais), valor aproximado ao mesmo período de 2020, mesmo
considerando o triste contexto pandêmico. Finalizou dizendo da necessidae de assinatura de IBOPE, com
vistas a possibilitar maior atrativo para vendas, e defendeu a interiorização do sinal da TVPE, por todo o
Estado. Com a palavra o Presideente do Conselho, Secretário Lucas Ramos, este agradeceu pelo
empenho e parabenizou a Diretoria Executiva da EPC pelo trabalho desenvolvido, ressaltando as
parcerias firmadas que possibilitaram aprendizado mútuo e ganhos. Na sequência, franqueou a palavra
aos demais Conselhiros, colocando em deliberação para aprovação a recondução do Diretor-Presidente,
o Sr. Ivan Júnior. Ressaltou ainda, que os Conselheiros deveriam também referendar toda a Diretoria
Executiva, na pessoa dos seguintes nomes: Sr. Paulo Paiva, Diretor de Administação e Finanças; do
Diretor de Jornallismo, Programação e Produção da EPC, o Sr. Camerino Neto; do Diretor de Tecnologia,
Engenharia e Operações, o Sr. Clidenor Moura; do Diretor de Conteúdos digitais, o Sr. Tiago Costa e da
Diretora de Articulação e Projetos Especiais, a Sra. Milena Evangelista. Posto em votação, FOI APROVADA
EM ATO UNÂNIME a recondução do atual Direitor-Presidente da EPC, o Sr. Ivanildo Amando Júnior, e
refererndado o mandato de toda a Diretoria Executiva da Empresa. Com a palavra o Presidente do
Conselho, Secretário Lucas Ramos, este parabenizou a toda Diretoria na pessoa do Diretor-Presidente e
disse esperar ainda mais da gestão que se inicia. Em seguida franqueou a palavra ao Presidente, este
agradeceu a todas da gestão, agradeceu aos diretores e a todos os demais colaboradores da Empresa,
dedicando os resultados obtidos a toda a equipe, por fim agradeceu também ao Conselho de
Administração pela confiança depositada. Com a palavra o Presidente do Conselho, este a título de
informe, noticiou a abertura da CAMPUS PARTY, evento que reune tecnologia, ciência e inovação, sendo
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um dos maiores eventos intenacionais da área de tecnologia, que volta a acontecer novamente em
Pernambuco, e desta vez no interior do Estado, na cidade de Petrolina, mencionando que a TVPE irá
cobrir esse evento, havendo também apresentação de trabalho de pesquisa pelo Diretor da Empresa, o
Tiago Costa. Este com a palavra, agracedeu aos conselheiros, mencionando resumidamente a respeito do
tema a ser apresentado. O evento poderá ser prestigiado através dos canais da TVPE/EPC. 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, 25 de outubro de 2021.
Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO
Secretário do Conselho
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Presidente do CONSAD – SECTI
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Titular – Sociedade Civil – AIP

JAIME VIEIRA DA SILVA JÚNIOR
Titular – Sociedade Civil – SIND. DOS
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WALMIR JOSÉ OLIVEIRA DAS CHAGAS
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