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ATA DA 472ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 10h, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 472ª Reunião, na Sede II do Ecad, à Rua Professor Álvaro 
Rodrigues, 352/12º andar - Botafogo/RJ, com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi 
(ABRAMUS), Marco Venício Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Yvonete 
Calabri Leite (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Sylvio Rodrigues Silva (SOCINPRO), Aloysio 
Pinheiro Reis (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os 
Srs. Roberto Corrêa de Mello, Ricardo Mello, Gustavo Vianna e Maria Cecília Garreta Prats Caniato 
(ABRAMUS); José Alves, Giselle Severo e Waldemar Marchetti (AMAR); Islan Morais e Fernanda Freitas 
Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Jorge de Souza Costa, Joelma Giro Montanaro, Fernando Vitale 
e João Carlos de Camargo Éboli (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco, Sydney Sanches e Fabio Geovane 
(UBC). Conforme o disposto nos parágrafos 2º e 3º, artigo 21 do Estatuto do Escritório, foi eleita para 
presidir os trabalhos a Sra. Joelma Giro Montanaro, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, secretariá-
la. 1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início 
aos trabalhos. Registrada a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica.  2) Aprovação da 
Ata da 471ª AGO - Lida e aprovada a ata da 471ª reunião, realizada no dia 27/01/2017, na cidade do Rio 
de Janeiro. Invertida a pauta para a apresentação dos resultados parciais do projeto de Branding, 
registrando a presença da equipe da empresa Tátil e de todos os gerentes executivos do Ecad.                           
3) Pendência da reunião anterior: 3.1) Contrato NET – A Sra. Superintendente atualizou o status das 
tratativas com a NET. 4) Expediente das Associações: 4.1) E-mail – ABRAMUS - Revisão das regras para 
comprovação de utilização de obras musicais em shows – Debatido o assunto, foi aprovada a sugestão 
da ABRAMUS no sentido de que o Ecad elabore um comunicado aos promotores de shows, alertando-os 
para sua responsabilidade determinada pela Lei n. 12.853/13 no sentido de fornecerem o roteiro musical 
devidamente preenchido e sem incorreções. O comunicado deverá ser remetido a todos os promotores, 
bem como ser afixado nas unidades do Ecad e nas associações. Tão logo o jurídico elabore uma minuta, 
deverá remeter para análise da ABRAMUS e da SOCINPRO.  4.2) E-mail da ASSIM - Percentual Societário 
- Associações –  A ASSIM apresentou proposta de modificação do modelo vigente de remuneração do 
percentual Societário das Associações e do ECAD. A proposta consiste, primordialmente, na redução do 
percentual societário do ECAD para 9,5%, e mudança do percentual societário das Associações para 5,5%, 
a partir de Agosto de 2017, sendo que 0,5% deste percentual deverá ser destinado, exclusivamente, à 
remuneração mínima pré-fixada para as Associações. A proposta foi aprovada pelas Associações 
presentes, sendo registrada abstenção de voto da UBC, que solicitou estudo para viabilidade do novo 
modelo. Ficou definido que o ECAD viabilizará os estudos solicitados para apresentar seu resultado na 
próxima Assembleia Geral. 4.3) E-mail da ASSIM - Reunião CPAGC da DDI/MinC – Os Srs. Marcel Godoy 
e João Carlos de Camargo Eboli teceram comentários sobre a reunião da Comissão Permanente de 
Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva que ocorrerá no próximo dia 8 de março, oportunidade na qual serão 
debatidos os novos critérios para a definição do percentual estabelecido no parágrafo único do artigo 5º 
da Instrução Normativa nº 3, do Decreto 8.469/15, referente à cláusula de barreira imposta às associações 
pela Lei n. 12.853/13.  5) Ordem do Dia: 5.1) Superintendência: a) Apresentação da pesquisa 



quantitativa - Branding – Tátil – Apresentados os resultados da pesquisa quantitativa realizada para o 
projeto de Branding e esclarecidas as dúvidas de todos os presentes. Foi agendada para o próximo dia 17 
de março, de 9:30hs às 12:30hs, a apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa que também faz 
parte do projeto. Após a apresentação, a Tátil seguirá com o grupo executivo (grupo da marca 1) num 
workshop. No dia 28 de março, de 9:30hs às 18 horas, a Tátil fará nova apresentação da pesquisa 
qualitativa para o grupo da marca 2, composto por representantes das associações, seguindo também em 
um workshop específico. Após ambos os workshops, a Tátil fará o fechamento da primeira fase do projeto, 
seguindo para a construção da nova marca do Ecad. b) Extinção do Núcleo de Foz do Iguaçú – A Srª 
Superintendente informou o encerramento das atividades do núcleo de Foz do Iguaçú, à Av. Brasil, 531, 
Edifício Center Abbas – Centro/Foz do Iguaçú - CEP: 85.851-000 - CNPJ: 00.474.973/0049-07, não havendo 
oposição por parte Assembleia Geral, que por unanimidade, na forma do artigo 28, alínea “j” do Estatuto 
Social, ratifica a desativação do Núcleo.” 5.2) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do Sr. 
Márcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação. a) Campanha de Recuperação de Inadimplência - 
Seguindo previsão do planejamento estratégico do ano de 2017, foram apresentados sugestão e 
argumentos para uma nova campanha de recuperação de inadimplência, que foi aprovada nos seguintes 
termos: Objetivo e Público-alvo da Campanha: Recuperação da inadimplência de todos os segmentos, 
com alçada especial aprovada pela Assembleia Geral do Ecad. Serão contemplados todos os usuários, 
inclusive os ajuizados, exceto Redes de TVs e Grandes Players de Streaming. Período: março/17 a 
dezembro/17. Condições: O Ecad poderá negociar o pagamento à vista ou parcelado, levando em 
consideração as condições aprovadas por segmento, conforme abaixo:  Público Alvo - Shows e Eventos: 
(i) sem desconto - entrada não obrigatória em até 60 parcelas; (ii) 30% de desconto - com o mínimo de 
30% de entrada e saldo em até 48 parcelas; (iii) 40% de desconto - para pagamento do débito total à vista. 
Público Alvo - Restaurante, Academia, Sonorização por Aposentos (Hotéis e Motéis): (i) sem desconto - 
entrada não obrigatória em até 72 parcelas; (ii) 30% de desconto - com entrada de 15% e saldo em até 60 
parcelas; (iii) 40% de desconto - com o mínimo de 30% de entrada e saldo em até 48 parcelas; (iv) 50% de 
desconto - com o mínimo de 45% de entrada e saldo em até 36 parcelas; (v) 60% de desconto - para 
pagamento do débito total à vista. Público Alvo - Rádios Educativas e Comunitárias, TVs Educativas e 
Governamentais, Shows Beneficentes e Shows por Prescrever: (i) sem desconto - entrada não obrigatória 
em até 72 parcelas; (ii) 30% de desconto - com entrada de 15% e saldo em até 60 parcelas; (iii) 40% de 
desconto - com o mínimo de 30% de entrada e saldo em até 36 parcelas; (iv) 50% de desconto - com o 
mínimo de 45% de entrada e saldo em até 24 parcelas; (v) 60% de desconto - com o mínimo de 60% de 
entrada e saldo em até 12 parcelas; (vii) 70% de desconto - para pagamento do débito total à vista. Público 
Alvo - Todos os segmentos, exceto os constantes nas demais tabelas, citadas anteriormente: (i) sem 
desconto - entrada não obrigatória em até 72 parcelas; (ii) 30% de desconto - com o mínimo de 10% de 
entrada e saldo em até 60 parcelas; (iii) 35% de desconto - com o mínimo de 20% de entrada e saldo em 
até 48 parcelas; (iv) 40% de desconto - com o mínimo de 30% de entrada e saldo em até 36 parcelas; (v) 
45% de desconto - com o mínimo de 40% de entrada e saldo em até 24 parcelas; (vi) 50% de desconto - 
para pagamento do débito total à vista. Premissas Gerais: 1) As condições propostas na campanha não 
serão aceitas para débitos iniciados posteriormente ao dia 01/03/2017 e serão específicas para o período 
determinado; 2) Não serão aceitos acordos, nas condições estabelecidas, com usuários que passarem a 
ter inadimplência exclusivamente no período da campanha; 3) A partir da 13ª parcela será aplicada a 
correção do sistema de arrecadação; 4) Para Shows/Eventos, o valor acordado não poderá ser inferior ao 
valor principal; poderá ser aplicado até 70% de desconto, para pagamento à vista, considerando valor 
abaixo do principal, desde que os títulos vencidos estejam próximos à prescrição, excluindo dessa opção 
os usuários ajuizados. A Socinpro apresentou, para alguns públicos-alvo, opções de parcelamento e 
descontos menores do que os sugeridos, o que não foi aceito pelas demais associações. b) Secretaria 



                                                                                                       1037 
 
Municipal de Cultura de São Paulo (proposta/contraproposta): Foi apresentada a proposta formalizada 
através do Ofício 116/2017, a respeito do recolhimento dos direitos autorais nos eventos de 
responsabilidade daquele órgão, que pretende recolher 2,5% do cachê artístico dos grandes eventos 
realizados pela pasta. A Assembleia Geral aprovou a contraproposta sugerida pelo Ecad, nos seguintes 
moldes: 5% do Custo Musical, para apresentações com música Ao Vivo e 7,5% do Custo Musical, para 
apresentações com Música Mecânica. Tal conceito é análogo à redução para promotores permanentes 
(Art. 24 do Regulamento de Arrecadação) e poderá retroagir para fins de acordo de débitos passados 
desta Secretaria. c) Operadoras de Tv por Assinatura de pequeno porte - Após os devidos 
esclarecimentos sobre os diversos casos, foi aprovada a realização de acordos para o pagamento dos 
débitos e mensalidades futuras das operadoras de TV por Assinatura de pequeno porte: Multimidia TV a 
Cabo Ltda (Multimidia TV), Kaybee Satellete Communications Comércio e Serviços Ltda (NET Ubatuba) e 
MPV Telecom Ltda (NET Caragua), em moldes análogos aos acordos dos débitos e mensalidades realizados 
com as operadoras que mantêm contrato com o Ecad atualmente.  5.3) Gerência de Distribuição:  
Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição. a) Prescrito - 
Créditos não identificados de 2011 – 1) Aprovada a redistribuição de R$5.521.847,81 (cinco milhões, 
quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) a titulares e 
R$325.245,17 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) 
relativos à participação das Associações, totalizando R$5.847.092,98 (cinco milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e oito centavos) provenientes da rubrica SHOW, a 
redistribuição de R$763.030,27 (setecentos e sessenta e três mil, trinta reais e vinte e sete centavos) a 
titulares e R$44.403,68 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos) 
relativos à participação das Associações, totalizando R$807.433,95 (oitocentos e sete mil, quatrocentos e 
trinta e três reais e noventa e cinco centavos) provenientes da rubrica SHOW CARNAVAL e a redistribuição 
de R$634.709,94 (seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos) 
a titulares e R$37.038,44 (trinta e sete mil, trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) relativos à 
participação das Associações, totalizando R$671.748,38 (seiscentos e setenta e um mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) provenientes da rubrica SHOW FESTA JUNINA, que serão 
redistribuídos em mar/2017, por meio de rubrica específica composta pelas execuções musicais 
identificadas dos shows distribuídos no ano de 2011; 2) Aprovada a redistribuição de R$558.113,37 
(quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e treze reais e trinta e sete centavos) a titulares e R$32.223,33 
(trinta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) relativos à participação das 
Associações, totalizando R$590.336,70 (quinhentos e noventa mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta 
centavos) provenientes da rubrica CINEMA, que serão acrescidos à reserva técnica da rubrica; 3) Aprovada 
a redistribuição de R$546.759,27 (quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e vinte e sete centavos) a titulares e R$30.238,11 (trinta mil, duzentos e trinta e oito reais e onze centavos) 
relativos à participação das Associações, totalizando R$576.997,38 (quinhentos e setenta e seis mil, 
novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) provenientes das rubricas TV POR ASSINATURA, 
que serão redistribuídos em mai/17, acrescidos às verbas dos grupos de origem; 4) Aprovada a 
redistribuição de R$476.580,90 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e noventa 
centavos) a titulares e  R$27.793,31 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e um 
centavos) relativos à participação das Associações, totalizando R$504.374,21 (quinhentos e quatro mil, 
trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) provenientes da rubrica INTERNET DEMAIS, que 
serão redistribuídos em jun/17, acrescidos à verba de origem; 5) Aprovada a redistribuição de 
R$169.102,40 (cento e sessenta e nove mil, cento e dois reais e quarenta centavos) a titulares 



e R$9.734,70 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) relativos à participação das 
Associações, totalizando R$178.837,10 ( cento e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e dez 
centavos) provenientes da rubrica INTERNET YOUTUBE, que serão redistribuídos em jun/17, acrescidos à 
verba da rubrica INTERNET DEMAIS;   6) Aprovada a redistribuição de R$767.392,42 (setecentos e sessenta 
e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) a titulares e R$45.082,60 (quarenta 
e cinco mil, oitenta e dois reais e sessenta centavos) relativos à participação das Associações, totalizando 
R$812.475,02 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dois centavos) provenientes 
de várias rubricas de distribuição indireta, que serão acrescidos às verbas das próximas distribuições das 
rubricas de origem, da seguinte forma: INDIRETA/CARNAVAL (mai/2017) – R$12.612,94 (doze mil, 
seiscentos e doze reais e noventa e quatro centavos) a titulares e  R$734,98 (setecentos e trinta e quatro 
reais e noventa e oito centavos) relativos à participação das Associações, totalizando  R$13.347,92 (treze 
mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos); INDIRETA/FESTA JUNINA (set/2017) – 
R$9.961,19 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos) a titulares e R$527,27 
(quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) relativos à participação das Associações, 
totalizando R$10.488,46 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e; 
INDIRETA/DEMAIS RUBRICAS (abr/2017) - R$744.818,29 (setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos 
e dezoito reais e vinte e nove centavos) a titulares e R$43.820,35 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte 
reais e trinta e cinco centavos) relativos à participação das Associações, totalizando R$788.638,64 
(setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos); 7) Aprovada 
a redistribuição de R$2.322.433,79 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três 
reais e setenta e nove centavos) a titulares e R$122.427,63 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte 
e sete reais e sessenta e três centavos) relativos à participação das Associações, totalizando 
R$2.444.861,42 (dois milhões,  quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
quarenta e dois centavos) provenientes de várias rubricas de distribuição indireta de Rádio e Extra Rádio, 
que serão acrescidos às verbas das rubricas de Extra Rádio e redistribuídos em dez/17, da seguinte forma: 
INDIRETA/EXTRA RÁDIO AM/FM –  R$1.509.917,24 (um milhão, quinhentos e nove mil, novecentos e 
dezessete reais e vinte e quatro centavos) a titulares e R$79.514,26 (setenta e nove mil, quinhentos e 
quatorze reais e vinte e seis centavos) relativos à participação das Associações, totalizando 
R$1.589.431,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta 
centavos); INDIRETA/EXTRA RÁDIO - MÚSICO ACOMPANHANTE – R$121.823,10 (cento e vinte e um 
mil,  oitocentos e vinte e três reais e dez centavos) a titulares, R$6.474,91 (seis mil, quatrocentos e setenta 
e quatro reais e noventa e um centavos) relativos à participação das Associações, 
totalizando  R$128.298,01 (cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e um centavo) e; 
INDIRETA/RÁDIOS AM/FM E DIREITOS GERAIS – R$690.693,45 (seiscentos e noventa mil, seiscentos e 
noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) a titulares e R$36.438,46 (trinta e seis mil, quatrocentos 
e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) relativos à participação das Associações, totalizando 
R$727.131,91 (setecentos e vinte e sete mil, cento e trinta e um reais e noventa e um centavos);                      
8) Aprovada a redistribuição de R$272.775,14 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco 
reais e quatorze centavos) a titulares e R$15.929,08 (quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e oito 
centavos) relativos à participação das Associações, totalizando R$288.704,22 (duzentos e oitenta e oito 
mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) provenientes da rubrica TV BAND ACORDO, que 
serão acrescidos à reserva técnica da rubrica .  b) Procedimentos de cadastros analisados pela Comissão 
de Sindicância – Prisma Edições e outros - Os representantes do Ecad esclareceram que estão seguindo 
todos os procedimentos definidos pela Assembleia Geral quanto ao repertório bloqueado e que foi objeto 
da Comissão de Sindicância, tendo ainda informado que novos cadastros desse repertório estão sendo 
realizados por outras associações e que estão sendo bloqueados, além de estarem sendo negados todos 
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os pedidos de liberação de cadastros existentes do repertório citado. A Assembleia Geral ratificou que o 
Ecad deve continuar adotando tais procedimentos, além dos demais previamente definidos. O 
representante da AMAR relatou os últimos fatos ocorridos relacionados ao titular Prisma Edições e 
reforçou o empenho da associação em atender aos procedimentos estabelecidos pela Assembleia Geral. 
5.4) Gerência Adm./Financeira: a) Memo 002, 003, 004, 005 e 007/16 - Controladoria - Solicitando baixa 
patrimonial - Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados nos memorandos 
mencionados, pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou 
sucateados, de acordo com as características dos bens.  Nada mais havendo a tratar, o presidente da 
Assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada 
a sessão, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a 
qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
ABRAMUS _________________________________ 

          Danilo Cândido Tostes Caymmi 
 
 

AMAR   _________________________________ 
                                                                               Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM             _________________________________ 
                                                                                     Marcel Camargo e Godoy  
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                                         Yvonete Calabri Leite 
 
 
SICAM             _________________________________ 

                                                                                   Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO     _________________________________ 
              Sylvio Rodrigues Silva       
 
 
UBC               _________________________________ 
             Aloysio Pinheiro Reis 
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