
ATA DA 547ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO 
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  ECAD 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, a Assembleia 
Geral do ECAD realizou, por videoconferência devido à pandemia do Covid-19, em caráter 
ordinário, sua 547ª reunião, com as presenças dos Srs. José de Araújo Novaes Neto CPF nº 
014.413.228-17 (Abramus  Associação Brasileira de Música e Artes  CNPJ 50.997.063/0001-
32); José Alves da Silva, CPF nº 044.665.007-20 (Amar  Associação de Músicos, Arranjadores e 
Regentes/Sociedade Musical Brasileira, CNPJ 30.713.325/0001-82); Marcel Camargo e Godoy, 
CPF nº 187.970.008-50 (ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos, CNPJ 43.985.563/0001-
99); Clailton Gil Miranda dos Santos, CPF nº 010.477.217-40 (Sbacem  Sociedade Brasileira de 
Autores, Compositores e Escritores de Música  CNPJ 33.780.222/0001-23); Jorge de Souza 
Costa, CPF nº 028.741.727-15 (Socinpro - Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de 
Direitos Intelectuais, CNPJ 33.748.146/0001-79); Geraldo Vianna de Lacerda CPF nº 
447.565.696-68 (UBC - União Brasileira de Compositores, CNPJ 33.576.166/0001-00); da 
superintendente executiva, Sra. Isabel Amorim, do consultor jurídico, Dr. Rodrigo Salinas, e do 
gerente executivo adm./financeiro, Julio Cesar Carvalho. Presentes ainda os Srs. Roberto Corrêa 
de Mello, Roberto Frejat, Juca Novais e Gustavo Vianna (ABRAMUS); Marco Venício Mororó de 
Andrade, Waldemar Jorge Menendez Marchetti, e Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela 
Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), Islan Morais (SBACEM); Fernando Vitale e João Carlos de 
Camargo Éboli (SOCINPRO), Marcelo Bastos Castello Branco e Fabio Geovane (UBC). Conforme 
o disposto nos parágrafos 2º e 3º, Artigo 20, Artigos 23 e 25, do Estatuto do Escritório, foi eleito 
para presidir os trabalhos o Sr. Geraldo Vianna de Lacerda, cabendo a mim, Cristiane Marcela 
Camargo e Godoy de Souza, secretariá-lo.  1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM  Verificado o 
quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos.   2) Aprovação da ata  
Não há. 3) Pendências das reuniões anteriores: Não há. 4) Expediente das 
Associações: Não há. 5) ORDEM DO DIA: 5.1) Superintendência: a) Análise e 
aprovação do PE 2022 e do Orçamento Operativo de 2022  A Sra. Superintendente do 
ECAD, Isabel Amorim, apresentou o Plano Estratégico para 2022 e a síntese do Orçamento 
Operativo para esse exercício. Destacou a expectativa de superavit operacional para 2022 nos 
termos das informações constantes do orçamento previamente enviado às Associações, e que a 
previsão para o primeiro semestre ainda é bastante conservadora tendo em vista os impactos 
sistêmicos da pandemia de Covid-19 e as incertezas econômicas, mas que para o segundo semestre 
espera-se uma melhor recuperação dos efeitos da pandemia. Ainda no que tange aos custos, 
destacou que os riscos maiores são aqueles ligados às contingências cíveis e trabalhistas, também 
esclareceu que os números do orçamento levam em conta uma média prevista para a inflação no 
período e para o dólar, que impacta custos de TI, e que essas variáveis podem afetar para melhor 
ou para pior os números do Ecad ao longo do ano. Já no que se refere à Arrecadação a Sra. 
Superintendente destacou que a previsão orçamentária prevê um crescimento para o setor de 
Serviços Digitais, e que a tendência é de aumento proporcional dos Serviços Digitais em relação 
aos segmentos de televisão e rádio tradicionais, o que está em linha com a evolução da gestão 
coletiva de direitos autorais no mundo, como pode-se perceber pela leitura do relatório da CISAC 
deste ano. Destacou esperar a recuperação gradativa de usuários gerais, shows e eventos, mas 
mais no segundo semestre, e em relação a shows e eventos ainda em patamar abaixo do de 2019. 
Já em relação a distribuição, a Sra. Superintendente destacou que os números preparados pelo 
setor de distribuição do ECAD refletem que as distribuições excepcionais ocorridas em 2021 não 
devem se repetir em 2022, já que distribuições extras como Carnaval, Festa Junina, alguns 
acordos, e a conciliação não deverão se repetir. Por outro lado, espera-se um aumento da 
distribuição oriunda dos serviços digitais e dos créditos retidos. Sobre o resultado a expectativa é 

mrsantos
Realce

mrsantos
Realce

mrsantos
Realce

mrsantos
Realce

mrsantos
Realce

mrsantos
Realce



que em 2022 haja um superávit, conforme apontado nos números encaminhados. Debatidos o 
orçamento e o plano estratégico apresentado deliberou-se que os mesmos estão aprovados, mas 
que o ECAD deverá reavaliar as contingências judiciais para aumentar a proteção do ECAD e 
utilizar o superávit de 2021 para essas contingências, refazendo o orçamento em relação a este 
ponto.  

-
de valores arrecadados de direitos autorais. Após debates sobre o tema e com o intuito de 
dinamizar e incentivar as atividades de arrecadação e distribuição, a Assembleia aprovou a 
proposta apresentada e definiu para o próximo ano o valor de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três 
milhões de reais) para cada uma das metas. O pagamento da   estará 
condicionado ao alcance da meta da -   A premiação pelo alcance das 
metas se limitará ao pagamento de 02 (dois) salários base do empregado, 01 (um) salário para 
cada uma das metas estabelecidas. O valor do salário base a ser levado em consideração para 

- e devido no mês de dezembro do ano civil 
imediatamente anterior à data de pagamento da premiação.  Nada mais havendo a tratar, o 
presidente da assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quisesse 
fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, Cristiane Marcela Camargo e Godoy de 
Souza, na qualidade de secretária, lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. 
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021. 

 
 
Presidente: _________________________________________ 

                                              Geraldo Vianna de Lacerda              

 
 
Secretário: __________________________________________ 
                       Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza 
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