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ATA DA 461ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 10h, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 461ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior à Av. Atlântica, 
1.800 – Copacabana/RJ, com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi (ABRAMUS), Marco 
Venício Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Alexandre Venâncio 
(SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Joelma Giro Montanaro (SOCINPRO), Geraldo Viana 
de Lacerda (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes ainda 
os Srs. Gustavo Vianna, Ricardo Mello e Maria Cecilia Garreta Prats Caniato (ABRAMUS); Waldemar 
Marchetti, Giselle Severo e José Alves (AMAR); Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza 
(ASSIM); Antônio Carlos Santana e Kleber da Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Jorge de 
Souza Costa e Fernando Vitale (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco, Fabio Geovane e Sydney 
Sanches (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito 
para presidir os trabalhos o Sr. Marcel Camargo e Godoy, cabendo a mim, Alexandre Venâncio, 
secretariá-lo. 1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quorum exigível para a instalação da 
sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrada a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente executiva 
jurídica e do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de distribuição.   2) Aprovação da Ata da 
460ª AGE - Lida e aprovada a ata da 460ª reunião, realizada no dia 26/07/2016, na cidade do Rio de 
Janeiro.  Nesse momento, foram relatados pela Sra. Superintendente e pelo Sr. Mario Sergio vários 
óbices operacionais, que impedem o cumprimento da decisão constante da ata ora aprovada no 
que se refere aos depósitos bancários de distribuições futuras a serem efetuados em nome dos 
titulares associados da Sadembra, tais como: (i) muitos dados pessoais de titulares não estão 
corretos na base de dados do Ecad, gerando dificuldade/impedimento para o saque no banco; (ii) 
titulares com restrições bancárias poderão não conseguir sacar os valores depositados; (iii) Ecad e 
associações não terão como saber se o titular conseguiu sacar os valores; (iv) ausência de endereço 
da maioria dos titulares no banco de dados do Ecad, o que impossibilita a comunicação do depósito; 
(v) valores não terão rendimento ou terão rendimentos menores que as correções aplicadas pelo 
Ecad; (vi) alto custo administrativo para administrar essa operação. Analisando o assunto, a 
Assembleia Geral ponderou que, como a Sadembra foi excluída em 26/07, os valores devidos aos 
titulares relativos à distribuição do mês de julho já tinham sido repassados a ela integralmente. A 
partir da distribuição do mês de agosto, entretanto, os titulares que estavam filiados à Sadembra no 
momento de sua exclusão do quadro associativo do Ecad poderão receber os valores a eles 
distribuídos nas associações para as quais migrarem, devendo o Ecad, após o registro da nova 
filiação do titular, proceder os repasses das distribuições futuras normalmente.     3) Pendências das 
reuniões anteriores:  3.1) Planejamento Estratégico de 2017 - Definição do Cenário para 2017 -  O 
Sr. José Pires fez um relato sobre a determinação da assembleia geral  de junho de 2016, quando 
ficou deliberado que as Associações apresentariam suas expectativas relativas ao cenário de 2017. 
Após algumas considerações adicionais por parte das Associações, ficou decidido que o ECAD, 
através do seu corpo executivo, sugira e envie para as Associações, com prazo limite de 15 de 
agosto de 2016, a proposta inicial das premissas que nortearão o planejamento estratégico do ECAD 
para 2017. Na Assembleia Geral de 1 de setembro próximo, as Associações trarão suas análises e 



definirão o cenário estratégico da organização para 2017. 3.2) Francisco Rezek – O assunto foi 
adiado para deliberação na próxima Assembleia Geral. 4) Expediente das Associações:                   
4.1) ABRAMUS - PLS 206/12 - Atividade -  Por solicitação do Sr. Ricardo Mello, as associações 
relataram seus esforços junto aos seus quadros associativos no sentido de barrar a votação do 
referido projeto de lei que, caso aprovado, trará nefastas consequência para todos os titulares de 
direitos. 4.2) SICAM - Preenchimento obrigatório da aba observação, informando o motivo do 
bloqueio de obras ou fonogramas; - Sites não homologados que justificam o não atendimento a 
pedidos de liberação de créditos retidos - Os assuntos foram remetidos para a Comissão de 
Distribuição. 4.3) AMAR - E-mail recebido em 22.07.2016 – a) Liberação provisória de repertório 
bloqueado: O representante da AMAR, face às ponderações dos titulares JC Edições Musicais e 
Prisma Fernandes 2005 Editora enviadas por e-mail em 19/07/16, solicitou a liberação 
provisória e imediata dos repasses aos titulares, cujos repertórios estão sendo analisados pela 
Comissão de Sindicância instaurada em 16 de fevereiro de 2016. A Assembleia Geral negou o 
pedido por entender que os trabalhos da referida Comissão estão sendo concluídos e que a 
mesma emitirá parecer final sobre o caso. Nesta oportunidade a representante da SICAM 
ressaltou que a responsabildiade pelos cadastros dos repertórios registrados no banco de dados 
do Ecad é exclusivamente das Associações e que cabe a elas confirmar a autenticidade das 
informações prestadas por seus associados, no que foi acompanhada pelas demais associações 
presentes. b) Revisão de cadastro de fonograma - O Sr. Mario Sergio Campos esclareceu os 
motivos do envio de listagem de fonogramas cadastrados no banco de dados do Ecad para todas as 
Associações no dia 21/07/16, mencionando inclusive que o tema havia sido tratado durante a 
Assembleia Geral de 29/06/2016. Lembrou, ainda, que o mesmo trabalho foi efetuado em 
21/07/2014 a pedido das Associações. O assunto já está sendo tratado pela Comissão de 
Distribuição, onde as associações apresentarão o progresso de suas análises.        5) Ordem do Dia: 
5.1) Superintendência: a) Análise Financeira - Junho/16 - A Sra. Superintendente Executiva teceu 
comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de junho/16, fundamentando 
suas considerações nas informações constantes em relatórios já enviados. b) Férias da 
Superintendente Executiva - Aprovadas as férias da Sra. Superintendente no período de 
23/08/2016 a 28/08/2016 e de 30/11/2016 a 07/12/2016. Ficará responsável interinamente pelo 
Escritório o Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, gerente executivo administrativo-financeiro, no 
respectivo período. c) Relato sobre as Comissões de Sindicância – Os membros das Comissões de 
Sindicância em curso teceram comentários sobre os trabalhos das Comissões, tendo esclarecido 
que: i) no que se refere às Comissões que analisam os repertórios da Blessing e da JC Edições e 
outros, os relatórios preliminares, ainda em fase de elaboração, serão entregues em poucos dias; ii) 
se faz necessária prorrogação do prazo dos trabalhos dessas duas Comissões em curso, as quais 
ainda precisam analisar as respostas que serão apresentadas e entregar os relatórios finais, para 
apreciação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral prorrogou o prazo para o dia 30 de setembro 
próximo. Ficaram agendadas para os dias 31 de agosto e 21 de setembro, reuniões ordinária e  
extraordinária da Assembleia Geral para análise e deliberação sobre os pareceres finais da Comissão 
que analisa os repertórios de JC Edições e outros (31 de agosto) e para a que analisa questões 
relativas ao repertório da Blessing (21 de setembro). d) Premiação GPTW (Great Place to Work) -  A 
Sra. Superintendente comunicou à Assembleia Geral que o Ecad foi agraciado pelo 7ª vez 
consecutiva com a premiação do GPTW-Great Place To Work, tendo enfatizado que o Escritório foi 
melhor avaliado por seus funcionários nos quesitos ausência de discriminação, atitude e ética das 
lideranças, orgulho de pertencer e clima organizacional.  5.2) Gerência de TI e Planejamento 
Estratégico: a) Comissão CIS-Net - Posicionamento sobre reunião de 21.07.2016 -  O Sr. José Pires 
relatou os assuntos tratados na comissão CIS-Net descritos na ata da reunião. Em seguida comentou 
sobre os problemas que são encontrados para o desenvolvimento das solicitações da CISAC. Após 
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comentários das Associações, ficou definido que as solicitações da CISAC que fossem relacionadas 
às instalações das versões do CIS-Net e das atividades de limpeza da base de dados (projeto DCI) 
seriam desenvolvidas normalmente pela equipe de TI do ECAD, informando o andamento e a 
conclusão da solicitação aos integrantes da Comissão CIS-Net. Para qualquer outra solicitação da 
CISAC, o ECAD, antes de qualquer providência, deverá informar os integrantes da Comissão CIS-Net. 
Foi determinado pela Assembleia Geral que os presidentes e diretores das Associações também 
fossem copiados nos e-mails trocados entre o ECAD e a Comissão CIS-Net. 5.3) Gerência de 
Distribuição:  a) Comissão de Distribuição – A Assembleia Geral tomou ciência do conteúdo da ata 
da reunião da Comissão de Distribuição de 28/06/2016 e deliberou sobre os seguintes itens:            
1) Dívida de Titulares - A Assembleia Geral definiu que o Ecad deverá continuar realizando a 
compensação da dívida de titulares transferidos e que qualquer discordância entre as Associações 
envolvidas deverá ser remetida pelo Ecad para deliberação da Assembleia Geral; 2) Bloqueio de 
versão – Aprovadas as regras sugeridas pela Comissão de Distribuição; 3) Acordo Vivo – 10% Grupo 
Música – Aprovada a proposta de distribuição dos valores do Grupo Música do acordo da Vivo 
distribuído em julho/16. Os valores serão acrescidos proporcionalmente às verbas das rubricas Net, 
Claro e Sky em 2 (duas) parcelas iguais nas distribuições de agosto e novembro/16; 5.4) Gerência de 
Arrecadação: Registrada a presença do Sr. Marcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação.    
a) Acordo Tv Diário - Foi aprovada após análise da proposta da emissora, alçada para acordo das 
competências em débito de set/2015 a jul/2016, no valor de R$ 505.113,13, bem como, concedida 
autorização para realização de contrato para licença das mensalidades a partir de agosto de 2016, 
com base no faturamento de 2015 e reajustes anuais pelo IGP-M, com vigência de 36 meses.           
b) Reajuste Sky - Foi comunicado que a mensalidade da operadora de TV por Assinatura teve seu 
valor reduzido, em razão da diminuição da base de assinantes informada, conforme previsão 
contratual. O Ecad solicitará uma auditoria nos números de assinantes declarados pela Sky.               
c) Renovação Contrato Net/Claro - Foi relatado o andamento das reuniões com a América Móvil e 
apresentada a proposta para renovação dos contratos das operações controladas pelo grupo, 
Net/Blue e Claro TV. Foi aprovada pela assembleia a apresentação de contra-proposta nos moldes 
sugeridos ao Ecad. d) Contrato Apple - Após os devidos esclarecimentos sobre a proposta 
apresentada pelo usuário, foram aprovadas as seguintes novas disposições sobre o contrato 
firmado com a Apple: (i) o período de teste de três meses, oferecido para cada novo usuário do 
serviço, será aplicado durante a vigência do contrato; (ii) alteração no percentual de “Desconto para 
Estudantes”, que passará para 50% no pagamento mínimo; (iii) no “Plano Anual”,  o pagamento 
mínimo estará sujeito a uma redução proporcional, no qual o pagamento pela assinatura anual do 
serviço será o valor equivalente a 10 (dez) meses; (iv) desconto de 50% no pagamento mínimo, 
quando a assinatura for vendida dentro de um pacote oferecido por operadoras de telefonia.           
e) Sistema Globo de Rádio -  Abordadas questões trazidas à análise da Assembleia pelo Sistema 
Globo de Rádio sobre o novo convênio firmado com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão – ABERT.  5.5) Gerência Jurídica: a) ADIN 5062 e 5065 - A Dra. Clarisse Escorel reportou 
que as ADIN 5062 e 5065 haviam sido incluídas na pauta de julgamento do plenário do STF para o 
dia 1/8/2016. b) Audiência - Google x UBEM e Ecad –  Foi feito um relato para a Assembleia Geral 
sobre a audiência de conciliação no processo Google versus UBEM e ECAD ocorrida em 20/7/2016 
informando que foi designada nova audiência de conciliação e saneamento do processo para o dia 
24/8/2016, pois a UBEM não havia sido intimada da audiência do dia 20/7/2016 e, portanto não 
esteve presente. c) Tv Band – A Dra. Clarisse atualizou o andamento das três ações em que litigam 
ECAD e Tv Band e informou quais seriam os próximos passos nesses processos. 5.6) Gerência 
Adm./Financeira: a) Memos 028, 029 e 030/16 - Controladoria - Solicitando baixa patrimonial - 



Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados, pelo fato dos consertos 
serem antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou sucateados, de acordo com as 
características dos bens.  Nada mais havendo a tratar, foi designada para o próximo dia 1 de 
setembro de 2016, excepcionalmente, a realização da assembleia geral extraordinária do mês de 
agosto. O presidente da Assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela 
quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, Alexandre Venâncio, lavrar a presente 
ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 27 de 
julho de 2016. 

  
 

ABRAMUS _________________________________ 
            Danilo Cândido Tostes Caymmi 
 
 

AMAR   _________________________________ 
                                                                           Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM             _________________________________ 
                                                                              Marcel Camargo e Godoy  

 
 
SBACEM         _________________________________ 

                                                                                      Alexandre Venâncio         
 
 

SICAM            _________________________________ 
                                                                             Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO     _________________________________ 
            Joelma Giro Montanaro       
 
 
UBC               _________________________________ 
           Geraldo Viana de Lacerda 
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