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NOTAS  TAQUIGRÁFICAS  DA  31ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
CONSELHO CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

Data – 23 de novembro de 2011

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Boa 

tarde, Senhoras e Senhores Conselheiros.  Vamos dar início à nossa 

31ª  Reunião  do  Conselho  Curador.   Agradecemos  a  presença  de 

todos.  Damos a todos as boas-vindas.  Registramos aqui a presença 

da  Ministra  Helena  Chagas  e  do Secretário-Executivo  Luiz  Antônio 

Elias.  O Dr. Vítor Ortiz não chegou, não é?

Temos  algumas  ausências,  hoje,  justificadas  para  fins 

regimentais, do Professor Paulo Sérgio Pinheiro, do Professor Murilo 

Ramos, da Dra. Lúcia Braga, todos em viagem internacional; José 

Antônio Martins e Heloisa Starling com problemas de saúde.

Temos  uma  pauta,  espero  que  seja  light e  tranquila. 

Abertura  e  aprovação  das  atas;  Recepção  ao  Diretor-Presidente 

Nelson  Breve;  Programas  religiosos  –  voltando  à  nossa  pauta; 

Mandato dos Conselheiros; Eleição para a presidência do Conselho 

Curador.
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Em relação à aprovação da ata, temos uma solicitação de 

mudança da ata anterior.  Então, o Digo vai passar a ata da reunião 

anterior  e  mais  essa para que avaliemos e passemos a assinar  e 

aprovar esta ata de hoje.  A gente mandou com antecedência, estão 

de acordo com a pauta?  Tem algum ponto, algum item que querem 

acrescentar, mudar, modificar?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Ima, 

com licença, tendo sido eu quem pediu a modificação da ata, nos 

termos em que ela está redigida devo dizer que está a contento.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Está ok, ótimo, obrigada.  Então, na ordem, damos as boas-vindas, 

então, ao Jornalista Nelson Breve.

O Conselho passou 4 anos bastante produtivo, dinâmico, 

dinamizamos as Câmaras Temáticas, as audiências públicas, tivemos 

–  claro  –  muitas  divergências  com a  Diretoria-Executiva  passada, 

com a Diretora-Presidente, alguns estresses, mas não impediu que o 

Conselho avançasse em todas as suas ações, na sua dinâmica.  Acho 

que ele tem contribuído bastante para o fortalecimento do projeto, 

para o fortalecimento da EBC.

Então,  esperamos  que  continuemos  com  o  apoio  da 

Diretoria-Executiva,  com o diálogo bastante  aberto.   Fomos muito 

bem recebidas,  eu  e  a  Vice-Presidente,  Ana  Fleck,  pelo  Jornalista 

Nelson  Breve,  pelo  Presidente;  fomos  muito  bem  recebidas,  já 

conversamos  bastante,  inclusive,  na  dinamização  da  Secretaria-

Executiva  do  Conselho.   Então,  temos  algumas  pendências  de 
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demandas  do  Conselho,  que  esperamos  ver  atendidas  pelo  novo 

Presidente  e,  para  isso,  solicitamos  uma  reunião  dele  com  o 

Secretário  Diogo,  amanhã,  para  que  conversem  sobre  essas 

demandas  que  o  Conselho  apresentou  à  Presidência  e  ainda  não 

fomos atendidos.  Certamente, seremos, estamos bastante contentes 

de  poder  continuar  colaborando  e  dinamizando  mais  e  mais  o 

Conselho.

Por favor, Presidente, pode falar.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Bom, 

queria agradecer à recepção de vocês.  Já tive a oportunidade de 

conversar um pouquinho com todos.

Meu perfil, sempre em todos os lugares onde trabalhei, é 

de trabalhar com bastante diálogo, trabalhar em equipe e acho que 

precisamos.  O trabalho que foi feito nesse primeiro quadriênio foi 

fantástico, a gente reconhece o trabalho liderado pela Tereza e toda a 

equipe da Diretoria.

Estava brincando, ao conversar com alguns Conselheiros, 

de  que  é  o  período  da  ilíada,  ou  seja,  heroico.   Agora,  temos  a 

odisseia pela frente.  Então, não podemos nos encantar muito com o 

canto das sereias e os outros desafios que existem pela frente, mas 

temos que trabalhar muito e trabalhar.  Na minha posse, disse que a 

minha escola de trabalho foi a do Bradesco, trabalhei 6 anos e meio 

no Bradesco antes de ser jornalista e aprendi lá a frase, que está na 

entrada do prédio onde trabalhei, na Gerência-Geral: “Só o trabalho 

pode produzir  riquezas”.   Então, vocês podem contar com alguém 

que vai trabalhar muito aqui para tentar transformar esta Empresa 
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naquilo  que  vocês  sonharam,  outros  sonharam,  o  fórum  da 

comunicação pública sonhou.  Então, estou aqui para isso.

Queria dizer que vou ter um grande parceiro aqui, que vai 

ser o Eduardo Castro, que já trabalhou aqui, vai cuidar de uma área 

importante, como Diretor-Geral.   Queria lembrar que somos muito 

felizes, porque ganhamos o Prêmio Embratel na categoria educação, 

ontem à noite.  Inclusive, a Nereide ainda não chegou e o Rogério, 

mas  estiveram  lá,  teve  um  problema  no  voo  e  só  conseguiram 

embarcar  agora  à  tarde.   Esse  Prêmio,  que  é  sobre  publicidade 

infantil,  é  algo  que  só  poderia  ser  feito  na  nossa  televisão,  no 

“Caminhos da Reportagem”, que foi uma pauta do Eduardo.

Então, estamos começando com o pé quente e, de certa 

maneira, num ciclo que volta, a espiral voltando às coisas andarem 

de forma positiva.  Acho que isso, como chegada, é uma coisa muito 

positiva.

Queria também que o Guilherme agradecesse a todos os 

funcionários,  você  que  é  o  representante  deles  aqui,  pela 

compreensão  que eles  tiveram no nosso momento,  na negociação 

salarial, que entendemos as dificuldades, são dificuldades do mundo, 

são  dificuldades  do  Governo  e  as  nossas  dificuldades,  de  estar 

chegando e ter que negociar, neste momento, não poder dar um real 

para  eles  e  a  compreensão  que  eles  tiveram  foi  um  crédito  de 

confiança.  Agradeço muito por isso.

Então, essas são as minhas palavras iniciais – o Vitor não 

tinha visto.  Agradeço pela acolhida.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada.   Gostaria  de  saber  se  algum Conselheiro  quer  usar  da 

palavra?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Como 

membro da Câmara de Jornalismo, que ia se reunir hoje, mas não 

pôde efetivar essa reunião, talvez, em nome dos demais colegas da 

nossa Câmara de Jornalismo saudá-lo pelo jornalista que é.  Então, é 

um orgulho para nós, que também somos jornalistas aqui presentes, 

ter, na Presidência da EBC, um colega que trabalhou nas redações.

Era só isso.  Obrigado.

CONSELHEIRA HELENA CHAGAS (Ministra  de  Estado 

Chefe  da  Secretaria  de  Comunicação  Social)  –  Quero  também 

aproveitar  para  saudar  a  chegada  do  Nelson  Breve,  mas  quero, 

sobretudo, dar parabéns à EBC pelo Prêmio.  Esse Prêmio Embratel é 

um Prêmio muito importante do Jornalismo, a equipe mostrou que 

está para valer, está concorrendo com todas as televisões, todos os 

canais.   Lembro-me  dessa  pauta,  do  Eduardo,  ainda  estava  aqui 

também  quando  apareceu  a  pauta  e  fiquei  também  muito  feliz. 

Quero transmitir para todo o mundo os meus parabéns, porque fiquei 

muito orgulhosa por eles.  Quero que o Guilherme transmita isso a 

todo o mundo.  Tá bom?

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguém?  Então, Presidente, seja bem-vindo.
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Vamos passar ao terceiro ponto de pauta, que é o retorno 

à discussão dos problemas religiosos.  Todos lembram que decidimos 

na reunião passada que as Câmaras de Cidadania e Direitos Humanos 

e a Câmara de Meio Ambiente, Educação, Cultura e Ciência, iriam se 

reunir e discutir a questão de problemas religiosos e apresentar uma 

minuta  para  que  trouxesse  aqui  ao  Pleno  para  avaliarmos  e 

discutirmos em cima da minuta.  Então, peço para o Conselheiro João 

Jorge, por favor, que apresente o resultado das discussões das duas 

Câmaras.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Boa tarde a todos e todas.

Conselho  Curador,  EBC,  Resolução  nº  02/2011,  dispõe 

sobre os programas de cunho religiosos nos veículos da EBC.

Considerando a impossibilidade de se proceder à transição 

dos  atuais  programas  religiosos  conforme  previsto  na  Resolução 

02/2011/CC/EBC; 

Considerando que desta impossibilidade decorreu prejuízo 

na compreensão, por parte da sociedade, das intenções e objetivos 

de  se  promover  maior  pluralidade  na  programação  religiosa  dos 

veículos públicos da EBC;

Considerando  que  uma  lacuna  na  programação  de 

natureza religiosa pode levar à interpretações opostas às intenções 

deste Colegiado;

Considerando que a proposta apresentada pela Diretoria 

Executiva da EBC em 20 de setembro de 2011 não foi considerada 



7

adequada e suficiente pelas Câmaras de Educação, Cultura, Ciência e 

Meio Ambiente; e de Cidadania e Direitos Humanos; e 

RESOLVE:

Art.  1º  - Fica  criado  Grupo  Consultivo  para  estudo  e 
elaboração da proposta de faixa de programação religiosa objeto da 
Resolução 02/2011/CC/EBC;

Parágrafo  único.  Os  membros  do  Grupo 
Consultivo serão indicados pela Presidência do Conselho Curador em 
até 15 dias contados da data desta Resolução, ouvidos os Srs. e Sras. 
conselheiros  e  conselheiras,  a  Diretoria  Executiva  da  EBC  e  as 
entidades representativas dos segmentos interessados. 

Art. 2º – O Grupo Consultivo terá até 120 dias após 
a data de sua instituição para a elaboração e encaminhamento ao 
Conselho  Curador  da  proposta  mencionada  no  art.  1º  desta 
Resolução.  

Parágrafo único. Neste período, será realizada audiência 
pública sobreo o tema. 

Art. 3º – Os efeitos da Resolução 02/2011/CC/EBC 
ficam suspensos até nova deliberação do Conselho Curador da EBC 
sobre a matéria.

IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA

Presidente

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Algum Conselheiro das Câmaras quer se manifestar para acrescentar 

alguma coisa?  Conselheiro Takashi.
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CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Bom,  gostaria  de 

tentar passar um pouco das discussões que tivemos.  É o seguinte: 

em primeiro lugar, temos um problema formal, a Resolução nº 02 

não foi cumprida, ela já venceu e temos, portanto, uma lacuna sobre 

a  qual  precisávamos  tomar  alguma  decisão.   Então,  a  primeira 

providência é a de suspender, digamos, os termos da Resolução nº 

02 por um período adicional de alguns meses.

Segundo  ponto,  parece  muito  importante,  parece  não, 

ficou assim bastante patente, que é muito importante envolvermos 

outros  setores  da  sociedade  nessa  discussão,  pesquisadores, 

estudiosos e, também, grupos religiosos.  Então, qual foi a conclusão 

a que chegamos?  Seria a de criar um grupo consultivo que estudaria 

o problema, formularia uma nova proposta, eventualmente, uma das 

ideias  aventadas  foi  a  de  se  fazer  uma  consulta  pública,  uma 

audiência pública e, ao cabo do prazo proposto aqui, que seria de 90 

dias, ter uma nova proposta já com indicativo de como deveria ser a 

programação.   Então,  basicamente,  essa  é  a  ideia  dessa  nova 

Resolução.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheira Ana.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Só para situar um pouco o que provocou essa reunião 

das Câmaras.  Foi uma audiência pública no Senado, que todos os 

Senhores  já  devem  ter  conhecimento,  que,  daí,  resultou  a 
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apresentação, pela Câmara e pelo Senado, de um projeto de decreto 

legislativo sustando a decisão do Conselho Curador.

Como representante  do  Senado,  pude  dialogar  com os 

Senadores,  com  os  autores  dos  projetos,  e  a  aprovação  dessa 

Resolução, no limite, teria como resultado, a retirada desses projetos 

de decreto legislativo, bem como, no limite,  as ações judiciais por 

parte dos segmentos religiosos.  Então, acho que é uma sinalização 

positiva.   Essa  foi  a  origem,  foi  uma negociação,  realmente,  que 

fizemos no Senado e na Câmara também.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – O que 

me  parece  também  importante  enfatizar,  porque  isso  foi  muito 

discutido na reunião das Câmaras é que, efetivamente, o fato de a 

gente  não  ter,  acho  que  aí  se  dividem  as  responsabilidades,  em 

parte, da Diretoria e em parte do próprio Conselho, a gente não foi, 

enfim, capaz de elaborar um projeto alternativo, que entrasse no ar, 

independentemente  de  eventuais  recursos  jurídicos,  evidenciando 

que a nossa preocupação, desde o início, desde a primeira versão de 

Resolução trazida à discussão deste Conselho, estava muito explícita 

a  preocupação do Conselho  em preservar  programas religiosos  na 

grade da EBC, em função disso ser um traço cultural fundamental da 

sociedade brasileira.

Posteriormente,  com  as  discussões,  que  foram 

numerosos,  se  estenderam  por  mais  um  ano,  essa  coisa  foi, 

devidamente, enfatizada, o que nós queríamos e sempre quisemos foi 

que houvesse programas plurais e que incentivassem a tolerância e o 

diálogo  inter-religioso  e  não  programas  que,  unilateralmente, 

fizessem a apresentação de determinadas religiões particulares por 

mais importante que elas fossem.
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Então, o fato de a gente não ter, e aí também, penso, que 

o Conselho tem responsabilidade, porque o tempo foi passando, uma 

Conselheira, Ana Veloso, foi a única, se não me engano, se não me 

falhe  a  memória,  que  levantou  esse  assunto,  em  determinado 

momento,  de como estamos,  do ponto de vista  da elaboração de 

projetos alternativos, mas essa coisa foi rolando, foi passando, e o 

fato  é  que  chegamos,  no  final  dos  6  meses,  não  tínhamos  um 

programa  alternativo,  então,  se  acreditou  em  largos  setores  da 

opinião pública, interessada no assunto, se acreditou na ideia de que 

o  Conselho queria,  simplesmente,  deletar  os  programas religiosos. 

Inclusive, no recurso jurídico que se fez, na ação jurídica que se fez, 

o que se alegava era até mais do que isso, que o Conselho estava 

pondo em risco a liberdade religiosa do País, o que, realmente, foi um 

argumento excessivo, mas que derivava, em última análise, de uma 

má compreensão.

Aqui mesmo, o representante dos funcionários disse-me 

que para muitos funcionários da própria EBC a situação não estava 

muito esclarecida, do que queria o Conselho.  Realmente, acho que 

essa  Resolução,  agora,  formulada,  ela  corrige  essas  lacunas  que 

foram se construindo e abrem um campo de diálogo que possibilita. 

Não  tenho  muitas  ilusões  a  respeito  da  possibilidade  de  um 

congraçamento geral, mas acho que podemos fazer um investimento 

nesse  sentido  e,  queira  Deus  e  queiram  os  orixás,  que  a  gente 

consiga, realmente, um grande congraçamento e que se possa, em 

torno  dessa  premissa,  que  foi  a  do  Conselho,  de  que  tenhamos 

programas onde estejam representadas as pluralidades religiosas do 

Brasil e onde se incentive a tolerância e o diálogo entre os religiosos.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais algum Conselheiro?  Por favor, Vitor.

O SR. VITOR ORTIZ (Secretário Executivo do Ministério 

da Cultura) – Bom, boa tarde, primeiro, a todos os Conselheiros e 

Conselheiras, uma saudação especial ao Nelson Breve, desejar muito 

sucesso, muita sorte e, obviamente, também, o Ministério da Cultura 

está à disposição da EBC para colaborar.  As nossas parcerias são 

históricas, temos muitas ações em comum e, certamente, vamos dar 

segmentos às que já desenvolvemos e ampliar e criar outras.

Queria só lembrar que o Ministério da Cultura, aqui e lá, 

talvez até tardiamente, porque foi já às vésperas de vencer aquele 

prazo  de  setembro,  se  colocou  à  disposição  de  colaborar  nesse 

debate da formulação de uma proposta para os programas religiosos.

Em setembro,  naquela  reunião  bem anterior  ao  prazo, 

cerca de 30 dias antes do prazo, iniciamos um trabalho no Ministério, 

na  Secretaria  de  Audiovisual  e  na  Secretaria  da  Cidadania  da 

Diversidade Cultural, foi formado um grupo interno, recuperamos um 

debate  que  o  Ministério  da  Cultura  já  tinha,  inclusive,  com  o 

Conselho,  em  algumas  atas,  tudo  estava  escrito,  lá  no  Ministério 

também, tinham alguns documentos no período ainda que o Ministro 

Juca  Ferreira  representava  aqui  o  Ministério  da  Cultura  e,  enfim, 

iniciamos aquele  processo,  tendo em vista  as  decisões  ali,  talvez, 

intencionadas  pela  data,  isso  não  houve  uma  continuidade,  não 

houve uma formação.

Agora, com essa oportunidade do grupo consultivo, então, 

quero  aqui  colocar,  em  nome  da  Ministra  Anna  de  Holanda,  à 

disposição o Ministério  da Cultura, as equipes do audiovisual  e da 
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Secretaria  de Cidadania  e Diversidade,  o que é muito  importante, 

porque, lá se trabalha esse tema também da questão da diversidade 

religiosa, do ponto de vista da diversidade cultural, quer dizer, temos 

algum  acúmulo  lá  em  torno  desse  debate.   Gostaríamos  de  nos 

colocar à disposição do Conselho e da EBC.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Muito obrigada, Conselheiro.  Mais alguém?  Conselheiro Paulo, por 

favor.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Gostaria,  apenas, de perguntar ao nosso Diretor do Departamento 

Jurídico,  brevemente,  em  que  pé  está  essa  questão  em  face  da 

liminar impetrada e concedida, pela Mitra, e concedida pelo Juiz para 

a gente estar atualizados sobre esse aspecto da questão judicial?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Só 

queria  acrescentar,  ainda  a  essa  questão,  a  seguinte  colocação: 

temos  hoje  uma  primeira  Resolução  do  Conselho,  que  não  foi 

cumprida  por  conta  de  uma  ação  judicial.   Temos  um  recurso 

impetrado e, agora, poderemos ter uma segunda Resolução.  Como é 

que ficaria isso diante do recurso e diante da decisão que ainda vai 

vir?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Boa tarde a todos.
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Depois  que  apresentamos  recurso  à  decisão,  de  que 

antecipou a tutela, quer dizer, que suspendeu os efeitos da Resolução 

do Conselho, esse recurso foi distribuído, já está sendo analisado pelo 

Relator, já despachamos com os assessores do Desembargador, por 

umas  duas  ou  três  vezes,  para  tratar  desse  assunto,  pedindo  a 

cassação da decisão da Primeira Instância.  As partes já receberam, 

já foram intimadas para replicar a nossa contestação, essa intimação 

ocorreu  no  dia  de  ontem,  isso  em Primeira  Instância.   O juiz  da 

Primeira  Instância,  por  sua  vez,  ele  tinha  uma oportunidade para 

revogar a decisão que concedeu a tutela, ele manteve a decisão de 

tutela antecipada, ele não fez de forma expressa, mas o Código de 

Processo  Civil  fala  que,  ao  receber  a  contestação  e  o  recurso  de 

agravo, que foi protocolado na Segunda Instância, que ele poderia 

rever a decisão dele e ele não reviu a decisão dele, ele manteve.

Então  a  situação  é  essa,  Conselheiro.   O  processo,  a 

qualquer momento, pode ser analisado o agravo, no sentido de se 

manter a decisão do juiz de primeira instância ou de cassá-la e dar 

efeito à Resolução.  Olha, a Resolução é válida e deve ser cumprida. 

Então, isso pode acontecer a qualquer momento.

Agora, diante dessa Resolução, caso seja aprovada hoje, 

essa proposta, vou solicitar cópia dessa Resolução e vou levar a juízo. 

A proposta, a ideia, se o Conselho entender por bem, é que posso 

levar  a  juízo  e  apresentar  essa  decisão  do  Conselho.   Muito 

provavelmente  o  juiz  de  Primeira  Instância  não  irá  suspender  o 

processo, o processo terá uma continuidade, ele perderia o objeto 

caso a Resolução fosse cassada: Olha, foi cassada a Resolução.  Mas, 

como  é  uma  suspensão  dos  efeitos  da  Resolução,  muito 

provavelmente o processo vai continuar nos atuais moldes.



14

Agora, ele também vai fazer o que, por dever de ofício e 

conforme determina a legislação processual?  Vai intimar as igrejas 

católica  e  a  batista  para  que  tenham  ciência  da  Resolução  e  se 

manifestem sobre  ela.   Daí,  se  pode  abrir  uma possibilidade,  até 

acordo, entre as partes dentro do processo, o que depende de uma 

posição do Conselho no sentido de se promover esse acordo em seara 

processual, dentro do processo.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – O 

Conselho não retira o recurso, não faz nada em relação ao recurso? 

Aguarda a decisão, faz uma segunda resolução e aguarda.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  – Sugiro que aguarde.   Daí,  nós informamos aos  juízes: 

Olha, foi tomada essa decisão de suspensão.  Aí, vão ser intimadas as 

partes.   Agora,  a  retirada  do  recurso  pode  sinalizar  como  uma 

concordância da decisão do juiz de Primeira Instância.  Então, não 

aconselho, juridicamente, não é aconselhável.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É 

que  já  há  uma sinalização  dos  impetrantes  da  primeira  ação,  da 

liminar nesse sentido.  Então, acho que teríamos que conversar com 

eles diretamente.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – É uma conversa que ocorre extra-autos, quer dizer, fora 

do processo e aí o que for decidido pelas partes se consolida num 

termo de acordo que é protocolado judicialmente.  Aí, se extingue a 
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ação com resolução do mérito, quer dizer, não há mais o que debater 

sobre a matéria.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Todos esclarecidos?  Então, podemos votar.  Pois não, desculpe-me 

Presidente.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Quero só 

saudar essa decisão e fazer uma ponderação: se não poderia ser 120 

dias?   Porque  estamos  entrando  no  final  do  ano,  janeiro  é  meio 

parado, se puder ser 120 dias, acho que vamos ter um tempo de 

fazer uma discussão mais adequada para a implementação.  Só isso.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheiro Roberto.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA 

– Iria propor duas sugestões de ordem prática.  Uma delas é a que o 

Nelson sugeriu, de aumentar para 120, porque tem, agora, o final do 

ano, janeiro e fevereiro,  acho que correríamos o risco de ter mais 

uma segunda resolução inviabilizada por questões de tempo não mais 

por  questões  legais.   A  segunda  seria  lembrar  que  fizemos  uma 

primeira audiência pública sobre esse assunto lá atrás, onde foram 

ouvidas  entidades  religiosas,  houve  uma  audiência  pública  que 

resultou numa resolução.  Uma audiência não, uma consulta pública. 

Acho  que  se  deve  considera  o  resultado  daquela  consulta, 

principalmente as entidades que participaram da consulta para poder 

formar esse conselho consultivo, esse grupo consultivo.



16

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Você quer que isso esteja na Resolução?

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA 

– É, ou na Resolução, porque, como aqui também não diz como será 

formado esse grupo, fica a cargo da Presidência do Conselho Curador 

definir  os  nomes,  que considere  essas entidades  que enviaram as 

propostas,  a  consulta  pública,  que elas  sejam consultadas  se têm 

interesse em participar desse grupo para que não se comesse do zero 

e  procurar  novas  entidades.   Já  temos  ali  alguma  coisa,  algum 

embrião do que foi discutido.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Agora, 

queria lembrar também, salvo engano, não constou da redação, que 

foi agora lida, que circulou entre nós, uma referência que a gente 

havia, não se chegou a votar propriamente, mas, se não me engano, 

foi um consenso de a gente promover, nesse prazo, de 90 dias, agora 

que está sendo proposto, concordo, para adiar para 120, imaginamos 

a realização de uma audiência pública.  Não foi?  Em fevereiro.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – No 

dia 9 de fevereiro.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Específica  sobre  essa  questão,  inclusive  para  dar  ressonância 

máxima, pública no sentido de, inclusive, desfazer essa impressão, 
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de que havia  um propósito  de eliminar  as  religiões  da grade etc. 

Então, tínhamos previsto isso e não está na Resolução.  Está?

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Não está, mas eu já ia dar esse informe, logo depois da sua fala, que 

está marcada para o dia 9 de fevereiro a realização dessa audiência 

pública sobre o tema, junto com a nossa primeira reunião do ano. 

Mas nenhuma dessas sugestões é para mexer na resolução.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Só 120 dias.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Só 

120 dias.  Então, todos concordam com essa nova proposta?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO – 

Presidente, você não acha oportuno incluir na Resolução essa menção 

à audiência pública para, inclusive, disseminar a ideia de que a gente 

está promovendo uma etapa de diálogo aberto.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Talvez, dentro do art. 2º.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Acho 

que  isso  não  traria  nenhum  prejuízo,  ali  numa  alínea  do  grupo 



18

consultivo, incluir um parágrafo, dando conta de que está prevista a 

audiência pública para discutir, especificamente, o assunto.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Presidente, uma sugestão: pode ser incluído no art. 1º um parágrafo 

único: considerando a realização da audiência pública já com a data 

para  a  consulta  às  entidades  representativas  e  segmentos 

interessados.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Poderíamos propor, oportunamente, porque, senão, se 

a gente marca uma data na Resolução e depois não.  Pode ser?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Oportunamente, somente isso.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – No 

parágrafo único.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

No art. 1º um parágrafo único, que fala da escolha dos indicados, 

ouvidos os Conselheiros e Conselheiras da Diretoria-Executiva e, aí, 

entraria  a  expressão  audiência  pública,  seria  a  última  expressão 

depois de segmentos interessados, através de uma audiência pública.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Ou 

no art. 2º?  Pode ser no art. 2º?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Seria um parágrafo único do art. 2º.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Pode ser, acho melhor.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Pode ser, um parágrafo único do art. 2º.  E a questão dos 120 dias 

parece-me que é um pouco um consenso em função desse final de 

ano, de começo de ano, uma série de coisas.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheira Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Boa tarde a todos e a todas, bem-vindo Presidente Nelson Breve. 

Queria só colocar que, nesse período do dia 9, pode ter um problema. 

Por  quê?   Vai  acontecer  o  Encontro  Nacional  de  Comunicação  e 

Direitos Humanos e uma das discussões desse encontro, de 3 dias, 

que, inclusive está sendo previsto para virem o Dênis de Moraes, o 

Ignácio Ramonet, o Eduardo Galeano está sendo convidado, vai ser 

em Recife, na Universidade Católica e tem, em uma das pautas, essa 

discussão da TV pública, das mídias públicas e a diversidade cultural 

e religiosa.



20

Então,  se  a  gente  conseguir  não  chocar  as  datas,  por 

conta da participação das pessoas na audiência pública, porque tem 

gente de todo o Brasil que já está se mobilizando e de fora do País 

para participar desse encontro.  Se houver a possibilidade de a gente 

ver uma data.  Entendeu?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É, 

a data do dia 9 foi só uma tentativa.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– É só para a gente ver a agenda e também consultar.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então,  com  essas  alterações,  podemos  votar  a  Resolução  nº  03. 

Alguém tem alguma coisa contra ou não quer se manifestar, levante 

o dedo.  À unanimidade então.

Então,  temos  aprovada  mais  uma  Resolução  sobre  os 

programas  de cunho religioso  e  que os  céus  não  caiam sobre  as 

nossas cabeças.

Temos agora, o quarto ponto de pauta, são os mandatos 

dos Conselheiros e a forma de recondução e/ou consulta pública a 

esses mandatos.  Como sou envolvida por ter meu mandato, agora, 

finalizado, em dezembro, vou pedir para a nossa Vice-Presidente, Ana 

Fleck presida a reunião para que a gente possa avançar.  São sete 

Conselheiros.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Temos sete mandatos vencendo no inicio de dezembro, 

a  Ima  Célia,  o  Paulo  DERENGOSKI,  a  Heloisa  Starling,  o  Cláudio 

Lembo,  o  Paulo  Sérgio  Pinheiro,  a  Lúcia  Braga  e  o  José  Paulo 

Cavalcanti.  Acho que como primeiro procedimento, gostaria de ouvir 

os  Conselheiros  se  aceitam  a  recondução,  ouvir  separadamente, 

individualmente.

Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Bom, 

manifestando-me,  pessoalmente,  convidado  que  fui  pelo  Ministro 

Franklin  para  ser  Conselheiro,  devo  dizer,  modéstia  à  parte,  que 

nunca faltei a uma reunião e gosto muito de trabalhar aqui pelo alto 

nível que vejo dos demais Conselheiros, pelo caráter propositivo que 

estamos ganhando.  Quando eu entrei, o Conselho ainda era bastante 

reduzido, foi se efetivando, foi crescendo e, pessoalmente, gostaria 

de  continuar  como  membro  do  Conselho  se  os  colegas  assim 

decidirem.

Muito obrigado.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Dr. Lembo, por favor.

CONSELHEIRO CLÁUDIO SALVADOR LEMBO – Coloco-

me à disposição do Conselho.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Para renovar.  Obrigada.

Presidente Ima.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Sim, gostaria de continuar participando do Conselho.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Temos a ausência da Conselheira Heloisa Starling, que 

teve um problema de saúde hoje, mas já demonstrou a disposição 

em continuar, em renovar o mandato.

Infelizmente,  a  Conselheira  Lúcia  Braga  externou  o 

carinho e até o envolvimento emotivo que tem com o Conselho, mas 

ela não pode aceitar a recondução, por necessidade de trabalho.  Ela 

está envolvida na gestão, acho que de dez hospitais, na Rede Sarah, 

então, ela declina da possibilidade de recondução.

A vaga do Conselheiro Paulo Cavalcanti já está vaga, ele 

já saiu.  Então, tem que servir a consulta pública neste momento. 

Bom, então, há essa possibilidade.  A vaga do Conselheiro José Paulo 

Cavalcanti  poderia  ser  preenchida  imediatamente  por  alguma 

indicação e ser renovada em seguida.

Bem, o procedimento adotado até agora, quer dizer, os 

Conselheiros  se  manifestam e  os  demais  Conselheiros  indicam de 

forma simbólica a recondução.
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As  vagas  restantes  entrarão  no  processo  de  consulta 

pública.   Então, temos a vaga da Lúcia Braga, que vai  entrar em 

consulta pública necessariamente e fica pendente a questão dessa 

última vaga do Conselheiro José Paulo Cavalcanti.  Se for indicada, 

imediatamente, temos a possibilidade de recondução, senão, entra na 

consulta pública no ano que vem.

Então,  pediria  que  os  demais  Conselheiros  se 

manifestassem  sobre  a  recondução  dos  Conselheiros  aqui 

mencionados,  que  já  se  manifestaram.   Permaneçam  como  se 

encontram.  Reconduzidos, então.

(Palmas)

Repasso a Presidência para a Ima.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Queria 

me pronunciar a favor da vaga do Conselheiro José Paulo Cavalcanti. 

Queria me pronunciar a favor, já que existe essa hipótese de se fazer 

a consulta pública ou não.  Acho que, havendo essa possibilidade, 

preferiria que fizéssemos através da consulta pública, acho que é um 

instrumento  que  mobiliza  melhor  a  sociedade,  que  democratiza  o 

processo de...

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mas isso, foge, Conselheiro à determinação deste Conselho.  Então, 

tem um prazo, o prazo é até 3 de dezembro, se não me engano, 

ainda não esgotou o prazo, se até 3 de dezembro não houver, por 

parte  do  Governo,  a  recondução  dele,  ai,  sim,  partiremos  para  a 
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consulta pública, conforme diz o Regimento.  Então, vamos aguardar 

até o dia 3 de dezembro.  Hoje, ainda é dia 23, tem 10 dias.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Quer 

dizer,  aí  teríamos  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo  da 

consulta pública por duas ou três, dependendo da resposta do Paulo 

Sérgio Pinheiro.  Não é?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Mas temos que aguardar até o dia 3.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Temos que aguardar até o dia 3.  Daí, solicito à Ministra, se houver 

possibilidade de fazer isso, que faça até o dia 3, porque, a partir do 

dia 3, realmente, não tem mais como.

Agora, em relação à consulta pública, temos a seguinte 

ideia: o Conselho formaria um grupo, de três ou quatro pessoas, com 

o Presidente do Conselho, mais um membro, mais um membro da 

Diretoria-Executiva,  mais  a  Secon,  para  estudar  o  antigo  edital, 

porque precisamos melhorar,  fomos muito solicitados,  perguntados 

até pela mídia, se achávamos, como Presidente, que o edital estava 

ok, a forma de condução, de escolha dos Conselheiros pelo Conselho, 

se estava ok, se havia satisfação da sociedade civil, nossa mesmo. 

Então, acho que, talvez, seja um momento importante de avaliarmos 

o  edital,  tentando  aperfeiçoá-lo  e,  aí,  faríamos,  de  imediato,  a 

formação  desse  grupo  de  trabalho,  uma  indicação  de  alguém da 

Secon, da Diretoria-Executiva e um Conselheiro, mais a Presidente do 

Conselho para formular essa avaliação, realizar a avaliação do edital 
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e ver se há alguma mudança.  Pode ser que não haja, realmente, o 

edital cumpra com tudo o que a gente quer para escolher os novos 

conselheiros.

Na primeira reunião do ano, avaliaríamos a proposta de 

vocês e passaria, então, a marcar a consulta pública de acordo com o 

edital formulado por este grupo.  Gostaria de ouvir vocês sobre essa 

proposta.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Se 

fosse  possível,  preferiria,  para  acelerar  esses  trabalhos  que 

constituíssemos esse grupo imediatamente.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mas é essa a ideia mesmo.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Não 

vamos fazer uma reunião em dezembro?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Ia 

dar esse informe, porque não teríamos a reunião, mas passaríamos a 

tê-la agora.  Então, poderemos fazer isso?  Todos estão de acordo, 

Ministra,  para  colocar  alguém da  Secon,  da  Diretoria-Executiva  e 

esses  dois  conselheiros?   A  gente  já  poderia  eleger  esses 

conselheiros, porque um seria o Presidente do Conselho mesmo, não 

é?   O  outro,  seria  um  conselheiro.   Então,  alguma  proposta  de 

conselheiro  que  queira  participar  dessa  comissão  para  avaliar  o 

edital?
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Queria  também o  apoio  do  Fioravante  para  avaliar  os 

termos do edital do ponto de vista jurídico.  Não tivemos nenhum 

recurso do edital?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico) – Tivemos, mas foram avaliados.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Tivemos, sim, recurso, mas foi avaliado a nosso favor.  Mas é bom 

até evitar, porque dá um desgaste danado.

Se não houver nenhum candidato, a gente indica.  Então, 

está bom, está certo.

Nossa pauta é mais light.  Querem que eu leia de nova a 

Resolução, como ficou?

Art. 2º - O grupo consultivo terá, até 120 dias, após a 

data  de  sua  instituição,  para  elaboração  e  encaminhamento  ao 

Conselho  Curador  da  proposta  mencionada  no  art.  1º  desta 

Resolução.

Parágrafo único – Nesse período, será realizada audiência 

pública sobre o tema.

Olha o grupo consultivo terá, até 120 dias, após a data de 

sua instituição não a data de assinatura desta Resolução.
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CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Como é que ficou?

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Nesse período, será realizada audiência pública sobre o tema.

Temos, agora, o último ponto de pauta, que é a eleição 

para a Presidência do Conselho Curador.  Então, todos vocês sabem 

que,  há 2 anos,  com a saída do Presidente Beluzzo,  fui  escolhida 

pelos Conselheiros para Presidente e permaneci por 2 anos, agora, no 

dia 3 termina o meu mandato.  Alguns conselheiros me procuraram 

até  perguntando  se  eu  teria  interesse,  disponibilidade  etc.  de 

permanecer,  acho  muito  importante  haver  essas  mudanças 

frequentes.   Eu  não  gostaria  de  permanecer  por  mais  2  anos  na 

Presidência.  Acho que cumpri o papel importante de organização, de 

dinamização,  mas gostaria  que outra  pessoa ou outro  Conselheiro 

assumisse esse cargo, essa função aqui e, com certeza, reconduzida 

ao  Conselho,  como  fui  agora,  com  a  minha  colaboração,  alguma 

experiência que adquiri no período, nessa organicidade, mas gostaria 

de  ouvi-los  sobre  candidatos,  sobre  quem  teria  interesse  em 

permanecer e ficar neste cargo por 2 anos?

Agradeço muito a confiança de todos, desculpem pelo que 

não fiz.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Essa decisão é irrevogável?
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É, 

acho que é bom renovar sempre.

CONSELHEIRA MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

– Eu sugiro a Ana, que tem estado presente muito com você nesse 

trabalho.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguma manifestação?

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Presidente, pedi a palavra também.  Gostaria de reforçar o que a 

Conselheira  Maria  da  Penha  coloca,  considero  que  há  outros 

Conselheiros e Conselheiras que têm condições, pelo compromisso e 

pela capacidade indiscutível e a qualidade da participação dentro do 

Conselho,  mas considero  que a Conselheira  Ana Fleck é a  pessoa 

mais indicada, porque ela já está acompanhando os trabalhos muito 

de perto, está no cotidiano com você e considero que seria muito 

interessante se Ana Fleck, obviamente, se ela tiver condições, se ela 

puder, ela fosse a próxima Presidente do nosso Conselho.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Está em Brasília, o que pode ser uma vantagem.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

– Ou desvantagem.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Exatamente, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Conselheira 

Ima, por esses 2 anos, trabalhando do nosso lado, dia a dia, com 

dificuldade, morando lá em Belém.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Na 

floresta.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Lá do 

outro lado do Brasil.   Foi  um trabalho extenuante,  reconhecemos, 

recebendo  o  mesmo  tratamento  que  os  demais,  embora  se 

esforçando,  creio,  mais  até  que  os  outros.   Considero  e  apoio, 

integralmente, o nome da Conselheira Vice-Presidente Ana Fleck para 

substituí-la até por um fato que julgo importante dizer: é importante 

que, agora, nesta nova fase, que é uma fase nova que se inaugura 

com a Presidência do nosso Breve, a presença do Presidente aqui em 

Brasília, na Capital, para que as resoluções do Conselho possam ser 

acompanhadas  no  dia  a  dia,  no  outro  dia,  2  dias  depois,  3  dias, 

durante a semana.  É importante essa presença.

No começo, talvez não, nem fosse possível isso, mas hoje 

creio que isso seja muito importante, que as nossas decisões, nossas 

resoluções sejam através da Presidente, sempre acompanhadas aqui 



30

na Empresa junto à Diretoria e ao próprio Presidente.  Então, acho 

que é o nome ideal, em todos os sentidos para assumir a Presidência.

Obrigado.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguma manifestação.  Pois não, Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Queria 

me manifestar e, em primeiro lugar, registrar, como o Conselheiro 

Paulo, o elogio à nossa Presidente, que foi, realmente, muito efetiva, 

aqui,  no  Conselho  e  soube  sempre  encaminhar  com  grande 

serenidade.  Às vezes, tivemos aqui momentos procelosos e a nossa 

Presidente sempre manteve a serenidade, isso é muito importante. 

Penso também que a Ana, mas concordo com ela que, embora tendo 

me  pronunciado  pela  sua  recondução,  concordo  com  ela  na 

perspectiva  do  rodízio,  acho  que  isso  faz  bem aos  procedimentos 

democráticos, a gente ter sempre uma renovação areja e fortalece. 

A diversidade fortalece a unidade e não enfraquece.

Então,  penso  que  a  Conselheira  Ana  tenha  todas  as 

condições de substituí-la nesse cargo.  Manifesto-me de acordo com 

essa indicação.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais algum conselheiro?
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CONSELHEIRA HELENA CHAGAS (Ministra  de  Estado 

Chefe da Secretaria de Comunicação Social) – Primeiro, queria me 

manifestar, agradecendo a Ima por toda a dedicação dela à EBC, que 

acompanhei,  com Diretora e,  agora,  como Ministra,  foi  incansável, 

com  muita  responsabilidade,  com  muita  tranquilidade,  com  muita 

serenidade.  Acho que todos nós, aqui, Conselho, funcionários, todos 

devem agradecer o empenho e a dedicação dela.  Lamento que ela 

não continue, mas acho que a Ana Luiza será também uma grande 

Presidenta, apoio também.

O SR. LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES ELIAS (Secretário 

Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia) – Quero me somar a 

todas as manifestações que fizeram observação em relação à Ima 

Vieira.  Conheço Ima já há muitos anos, trabalhamos juntos dentro 

do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  especialmente  a  Ima como 

Diretora  do  Museu  Emilio  Goeldi,  fez  um  brilhante  trabalho  de 

recuperação da capacidade do Museu, de reestruturação do Museu, 

de reestruturação das principais coleções que, na verdade, dão um 

sentido histórico à sociedade brasileira.

Então, para mim é uma grata satisfação ter tido, durante 

todo  esse  período,  pelo  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  a  Ima 

como Diretora e aqui, como Presidente do Conselho, e me somo ao 

Daniel,  parceiro  de  muitas  militâncias  conjuntas.   Para  mim,  na 

verdade,  não  é  surpresa  Daniel,  acho  que  a  Ima  tem  essa 

capacidade, que é de se desprender do cargo, mas, efetivamente, 

trabalhar dentro do cargo para a instância pública.  Então, acho que 

essa manifestação dela, também, tem um valor muito importante.

Parabéns,  se  for  a  Ana,  que  ela  seja  colocada  como 

Conselheira Diretora.



32

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Muito obrigada.  Regina, por favor.

A SRA.  REGINA  LÚCIA  ALVES  DE  LIMA  (Ouvidora-

Geral) – Boa tarde, ainda que tardiamente queria saudar o Nelson por 

esse, diria, desafio grande, que é conduzir uma Empresa do porte 

que é a EBC e dizer,  acho que é até meio suspeito falar da Ima, 

minha conterrânea do Pará, conheço, sei e acompanhei o trabalho da 

Ima,  lá  no  Museu.   Embora  uma rápida  convivência,  pelo  tempo, 

assumi a Ouvidoria em julho, mas uma coisa tenho a certeza, deu 

para perceber o empenho e a garra com que ela procurou conduzir a 

Presidência do Conselho.

Dificuldades acho que fazem parte do trabalho da gente 

quando assume uma tarefa dessa natureza.  Queria dizer, aproveitar 

a oportunidade, que a Ouvidoria está aí com a mesma disposição de 

antes.  Ainda ontem brincava, porque dizia que não aceito trabalho, 

eu aceito desafios.  Então, me colocar, em nome de todo o pessoal da 

Ouvidoria,  para o  Nelson,  para a  Ana,  que,  possivelmente,  já  vai 

assumir a Presidência, essa disposição, mais do que trabalhar pela 

Ouvidoria,  mas  tentar  pensar  ações  conjuntas  que  possamos 

implantar, que tenho certeza que a Ouvidoria só conseguirá implantar 

se ela tiver essa parceria, esse compartilhamento com o Conselho 

Curador.

Acho que e já até tive a oportunidade de conversar com o 

Nelson, uns dias atrás, pensando em algumas ações que a Ouvidoria 

pode implementar, claro, isso vai depender da disponibilidade não só 

financeira, mas de tempo para que a gente possa executar, mas dizer 
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e já deixar aqui, pelo menos uma questão para a gente pensar mais 

adiante,  em  fazer  alguma  reunião  onde  possamos  traçar  ações 

conjuntas da Ouvidoria com o Conselho Curador.

Obrigada.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Muito  bom.   O que posso  dizer,  gente?   Estou  até 

emocionada com a confiança.  Aceito.  Esse projeto, algumas vezes já 

me referi a isso aqui, é uma história de vida minha, como trabalho, 

como interesse de trabalho, a rádio difusão pública.

Então,  para mim, isso é,  realmente,  essa manifestação 

dos Conselheiros é um presente.

Muito obrigada.   Mas antes de finalizar,  queria,  todo o 

mundo  já  falou  da  Ima,  das  competências,  da  personalidade,  da 

maneira de conduzir o Conselho, mas queria falar dela como amiga, 

que já a considero como uma amiga, a nossa parceria foi fraterna, foi 

de confiança mútua, em todos os momentos nunca houve nenhuma 

desavença ou nenhuma desconfiança, nós trabalhamos, mesmo ela lá 

em Belém e eu aqui em Brasília, acho que isso evidencia também, 

nós somos de culturas totalmente diferentes, eu sou gaúcha, ela é 

paraense, mas isso acho que é simbólico do Conselho e acho que isso 

que é o importante.

Então, Ima me considere uma amiga sua.  Muito obrigada 

por ter me dado essa oportunidade de trabalhar ao teu lado, aprendi 

muita coisa e vamos continuar sempre juntas.  Muito obrigada.

(Palmas)
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada a todos.  Conselheiro Takashi.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Ia falar exatamente 

isso, em momentos de emoção tenho muita dificuldade de expressar 

em palavras, então, ia sugerir uma salva de palmas e o abraço vai 

daqui a pouco.

(Palmas)

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada a todos.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Só corroborando com a sintonia do momento, como membro mais 

novo do Conselho Curador, sempre tive total abertura para conversar 

com vocês duas e parabenizar a você Ima, pela Presidência, e você 

também Ana, pelo trabalho que virá pela frente.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada Conselheiro.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Quero  também  parabenizar  o  seu  trabalho  como  Presidente  do 

Conselho, foi muito interessante, aprendi muito, sei da dificuldade de 

você vir  de tão longe para  Brasília  e  acompanhar  tudo,  voltar  no 



35

mesmo dia, às vezes, ver você aqui com a mala e não ir embora, mas 

acho que nós ganhamos muito com a sua presença, a sua atuação 

aqui.  Sentiremos falta, mas sabemos que é importante esse gesto 

seu de desprender-se da Presidência e continuar colaborando.

Penso  também  que  a  nossa  companheira  Ana  vai  ter 

tarefas muito maiores, mais enormes, vamos abusá-la muito mais. 

Então, essa dupla de mulheres fantásticas que estão neste Conselho, 

vamos  aprender  muito  mais.   Então,  parabéns  Ima,  parabéns 

também Ana, porque nós vamos estar juntos com vocês.  Parabéns.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada.

O SR. VITOR ORTIZ (Secretário Executivo do Ministério 

da  Cultura)  –  Quero  agradecer  à  Ima,  a  convivência  conosco, 

participei de poucas reuniões com a Ima, mas, ao longo deste ano, 

em quase todas e transmito aqui os parabéns do Ministério da Cultura 

pelo  teu  trabalho,  realmente,  bastante  digno,  muito  importante, 

muito significativo.

Como  não  voto,  Secretário-Executivo  não  vota,  o 

representante  não  vota,  e  também  não  poderia,  porque,  senão, 

ficaria suspeito, iam dizer que era bairrismo gaúcho, mas desejo boa 

sorte para a Ana, que tenho certeza que será uma gestão bastante 

vitoriosa também, como a da Ima.

CONSELHEIRO MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA 

– Ima, quero só agradecer esses 2 anos de convivência,  você na 



36

Presidência e eu na representação da Câmara no Conselho, acho que 

foi  um  período  muito  bom.   Queria  destacar,  especialmente,  a 

formação  das  Câmaras  Temáticas,  que  é  uma  coisa  que  deu 

celeridade ao trabalho do Conselho, quer dizer, acho que o teve um 

Conselho antes e um depois da criação das Câmaras, realmente, a 

gente vinha produzindo muito debate e pouca consequência.  Depois 

das Câmaras, a gente conseguiu encaminhar coisas importantes.

Como  a  Ana  foi  uma  das  mentoras  desse  processo 

também das Câmaras, acho mais do que justo que ela ocupe, agora, 

esse cargo e dê prosseguimento a esse trabalho que iniciamos aqui 

no inicio da sua gestão.  Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte para 

a Ana.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada.  Presidente, por favor.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Quero, em 

nome da Diretoria, agradecer a Ima.  Estou há pouco tempo aqui, 

participei de poucas reuniões, no momento que a gente não precisa 

comentar,  mas  acho  que  ela  foi  brilhante  na  liderança  neste 

Conselho.   Quero  saudar  a  Ana  Fleck,  tenho  certeza  que  vamos 

construir algo positivo para este País, juntos, porque é o que estamos 

fazendo aqui, vocês, a Ima até agora e, a partir de agora, a Ana. 

Quero  simbolizar  isso  com  um  abraço  na  Ima,  que  acho  que  é 

importante.

(Palmas)
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Obrigada.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor 

Jurídico)  – Gostaria  de parabenizar  a  Presidente  Ima pela  gestão, 

pela tranquilidade com que conduziu todos os trabalhos do Conselho. 

Tenho que testemunhar que, nesses 2 anos, na relação que tive com 

a Senhora, como Presidente, foi de muito respeito, muita atenção e 

muito trabalho.  Então, gostaria de parabenizá-la.  Tenho certeza de 

que você vai ter muito mais a contribuir na continuidade.

Parabenizar também a Ana, que acho que tem todas as 

qualidades  para  assumir  a  Presidência.   Acho  que  vai  ser  grande 

trabalho.  Contem com a área Jurídica da Empresa.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Também parabenizar as duas, a Ima e a Ana.  Dizer à Ana que pode 

contar com a Câmara de Jornalismo, a qual você faz parte, enfim, 

estou aqui desde junho do ano passado, com a Ima também aprendi 

muita  coisa.   Só  uma  dúvida,  também,  além  da  escolha  da 

Presidente, temos também a indicação para a Vice de algum nome?

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Será em seguida.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Mas parabéns para a duas.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Exige que a eleição da Presidência seja feita antes, mas acho que a 

gente já pode, também não precisamos ser tão cumpridores assim.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – O Regimento não fala sobre a ordem das eleições, fala 

só sobre essa questão do escrutínio secreto.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então, vamos ao escrutínio secreto.  Mais alguma manifestação?

Gostaria  de  agradecer  as  palavras  de  todos,  fiquei, 

realmente, muito emocionada, desprendi algum tempo da minha vida 

dedicando-me  ao  Conselho  e  acho  que  contribui.   Estou  com  a 

tranquilidade do dever cumprido.

Obrigada a todos.

(Palmas)

Vamos à votação.

O resultado é: treze votos favoráveis, nenhum voto nulo, 

nenhum voto contrário.  Então, a Presidente.

Nossa reunião, hoje, é muito rápida, mas temos ainda a 

eleição da Vice-Presidência,  é de praxe.   Iria  dar essa informação 

depois,  mas  podemos  já  informá-los  que,  no  dia  9  de dezembro, 

conversamos com a Ministra, com o Nelson, agora, seria a posse do 
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Nelson e da nova Presidente do Conselho,  pela manhã,  e à tarde 

faríamos a reunião com a pauta que a gente definiria  hoje.   Não 

colocamos nem o cronograma de reuniões aqui, nem a avaliação do 

plano de trabalho, nada, por causa dessa reunião, mas a tempo de 

discutir  hoje  alguma  coisa  a  mais  se  os  Conselheiros  quiserem, 

porque a nossa pauta finalizaria com a eleição da Vice-Presidente.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Na verdade, gostaria de indicar o nome da Conselheira 

Heloisa  Starling  para  ser  Vice-Presidente  do  Conselho.   Ela, 

infelizmente,  não pôde vir,  ela teve uma doença, uma alergia nos 

olhos hoje pela manhã e não pôde estar presente, mas gostaria de 

lançar  o  nome dela  e  a  gente  pode  referendar  se  for  o  caso,  se 

alguém, mesmo ausente, tem de ser secreto também?

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Algum Conselheiro,  algum homem quer  se  manifestar  sobre  essa 

dominação?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBISKIND – Ela 

já aceitou?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Já conversarmos sobre isso.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Vocês não querem dizer nada.
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – O que a gente faz?  A gente faz a eleição hoje mesmo?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Ela 

me ligou na hora do almoço.  Podemos ver se tem alguém que queira 

se  apresentar  como  Vice-Presidente  também.   Algum  Conselheiro 

quer se apresentar como Vice-Presidente?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Dr. Lembo, o Senhor...

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Dr. 

Lembo, não quer se manifestar, se apresentar como Vice-Presidente 

também, como candidato?  Ninguém mais?

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Posso tirar uma dúvida enquanto isso?  Na verdade, é só relativa à 

criação do grupo consultivo para avaliação dos programas religiosos. 

O prazo de 120 dias é para a apresentação de uma nova resolução e 

a criação do grupo seria feita quando, em que momento?

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Em 15 dias.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Até 

15 dias a formação do grupo consultivo.

CONSELHEIRO  GUILHERME  GONÇALVES  STROZI – 

Obrigado, ótimo.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – A 

partir  da formação do grupo consultivo é que começa a contar os 

120.  São doze votos favoráveis e um em branco.  Então, temos a 

Vice-Presidente, ela não está aqui, mas iremos aclamá-la.

(Palmas)

Então,  pela  nossa  pauta,  nós  finalizaríamos  a  reunião 

agora, mas o Conselheiro Daniel colocou a questão do cronograma de 

reuniões, o plano de trabalho, a questão da audiência, mas não com 

a  temática  de  problemas  religiosos,  mas  aquela  audiência  para 

discutir a EBC, o projeto, lembram que a gente tem uma proposta. 

Não lembro, Diogo, qual era a proposta?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário-

Executivo) – Era a de fazer um grande seminário no ano que vem.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então, não marcamos ainda.
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu tinha 

proposto aqui um grande seminário para discutir, fazer um balanço 

dos 4 anos iniciais da EBC não só do ponto de vista, mas uma coisa 

que, inclusive, com repercussão pública, para projetar a EBC.  Afinal 

de  contas,  tivemos  um  primeiro  período  heroico,  já  se  disse,  da 

ilíada, então, não é o caso de se fazer uma grande discussão sobre 

isso, inclusive com propostas de mudança, de modificação, se for o 

caso?

Agora,  essa  questão  do  cronograma de  reuniões,  acho 

que podemos deixar para o dia 9, o que não estava claro para mim é 

a reunião do dia 9, que, inclusive, até lá, a nova Direção pode até 

imaginar um calendário e fazer circular pelos Conselheiros, antes da 

reunião, de modo a que a gente pudesse chegar à reunião com a 

coisa já amadurecida.

Agora, acho que essas duas audiências, uma a gente já 

aprovou,  que  é  a  da  questão  religiosa  e  a  outra,  se  o  Conselho 

aprovar,  acho  interessante  de  a  gente  ter  uma  audiência,  um 

seminário, sei lá, sobre essa questão.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acho que 

foi muito importante isso, porque vai juntar com uma coisa que já 

decidimos.   Na  primeira  reunião  da  Diretoria,  colocamos  como 

prioridade o planejamento estratégico da EBC para a gente ter uma 

ação de longo prazo,  justamente  vai  ser  importante  esse  balanço 

feito  conjuntamente,  dentro  desse  processo  do  planejamento 

estratégico da Empresa como um todo.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguma manifestação?

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Gostaria  de 

questionar se não seria interessante, em relação ao grupo consultivo 

dos  programas  religiosos  já  termos  os  nomes,  pelo  menos,  dos 

membros do Conselho Curador, mas essa pergunta eu direciono...

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Como?  Agora?  Tirar os nomes?

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Isso,  pergunta 

direcionada à nova Presidenta.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Pode ser.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Desculpe-me,  vou 

repetir, porque você estava...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Eu ouvi.  Você está se candidatando.  É isso?

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – É isso também, mas 

a pergunta não é bem essa.   A pergunta é a seguinte:  conforme 
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coloquei nas discussões que tivemos nas Câmaras, preocupo-me que 

tenhamos uma proposta alternativa o quanto antes.  Infelizmente, 

por uma série de coisas que precisam ser feitas do ponto de vista 

operacional, não conseguimos fazer isso em menos de 90 dias ou, 

como colocou o Nelson, em menos de 120 dias.

Agora, não obstante, não vejo por que postergar para a 

próxima reunião, o inicio da composição desse grupo consultivo.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Acho que é uma ideia, que a gente se organize, aqui no 

Conselho, e já retire os nomes.  Não sei,  a gente não pensou no 

tamanho desse grupo, nem no número de membros, nem nada, mas 

nada impede quem se oferecer.  Você já está escalado, tá Takashi, 

você, o João Jorge.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Eu  e  o  João 

colocamos os nossos nomes à disposição.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – As duas Câmaras, por exemplo.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo)  –  Conselheira  Veloso,  Conselheira  Takashi,  Conselheiro 

João, Conselheira Ima, Conselheiro Daniel, Conselheiro...
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CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – É, acho que é isso mesmo.  É uma boa ideia.  Nelson 

você também tem que pensar em nomes para nos indicar para esse 

grupo.  Tá, depois?

O SR.  NELSON BREVE (Diretor  Presidente)  – Ter  um 

tempinho para a gente...

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente) – Claro.  Bom, então, só um minuto.  Vou fazer o contato 

com o pessoal lá do Senado e da Câmara para viabilizar esse grupo e 

tal.  Faz parte da conversa.  Com as igrejas, exatamente.

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Concordo 

plenamente com a indicação das duas Câmaras, mas até queria saber 

do Conselho Curador  e até da Diretoria  também se é possível  eu 

pensa  em alguma forma de eu  ouvir  os  funcionários  da  Empresa 

também sobre essa questão, alguma espécie de uma reunião mesmo, 

simples,  aqui  no  auditório  mesmo,  um  dia,  só  para  levar  essa 

demanda.

CONSELHEIRA  ANA  LUIZA  FLECK  SAIBRO (Vice-

Presidente)  –  Claro,  muito  bem-vindo  isso.   Ima,  você  acha 

interessante mais uma consulta pública sobre isso.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Não, sobre o assunto específico para os programas religiosos, mas 

para proposição.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Acho interessante e, 

inclusive, fui eu quem fiz essa proposta.  O objetivo dessa consulta 

não  é,  exatamente,  para  repetir  a  mesma  pergunta  da  consulta 

anterior.  A minha preocupação com a realização desta consulta é a 

seguinte: no calor do debate, que foi há cerca de um mês, quando se 

ia  cumprir  ou  não  a  Resolução,  vimos  manifestações  de  diversas 

partes, tanto a favor da Resolução quanto contra a resolução.  Então, 

pareceu-me muito oportuno que esse debate fosse, de alguma forma, 

ampliado  e  formalizado,  e  não  ficasse  simplesmente  em registros 

espontâneos, isolados e sem articulação.

Então,  nesse sentido,  dado que a sociedade,  dado que 

existe  um interesse  muito  grande  por  parte  da  sociedade  em si, 

manifestar em relação a essa questão, pareceu-me que seria muito 

importante  oportuno  que  déssemos  vasão  a  essa  manifestação  e, 

alguma  forma,  articulássemos  para  que  consolidássemos  esse 

debate.  Então, foi essa a ideia de realizarmos uma nova consulta.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguma manifestação.  Pois não, Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Queria 

concordar com as palavras do Conselheiro Takashi Tome.  Dada a 

importância  que adquiriu  esse assunto,  terminou de adquirir,  aqui 

dentro do Conselho e mesmo perante a sociedade e a Empresa, acho 
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válida a ideia de fazermos uma nova consulta, o tempo passou, novos 

fatos  surgiram,  inclusive,  a  própria  questão judicial  se apresentou 

com uma novidade, enfim, acho que devemos ouvir, sim, mais um 

pouco sobre isso.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Temos que ser bem objetivos, então, nessa consulta, se for aprovada 

aqui, objetivos em relação à programação mesmo.

Alguma outra manifestação?  Qual é a pergunta?  Qual é 

o  foco  da  consulta?   Acho  que  seria  bom  ele  colocar  o  foco  da 

pergunta e, depois, ouviríamos quem é contra a proposta.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Acho que ele tem que 

ter  assim um caráter  um pouco quantitativo.  Gostaria de ter  um 

tempo para formular melhor a ideia, mas a ideia é, basicamente, a 

seguinte:  perguntar  para  a  sociedade  se  a  proposta  que estamos 

fazendo, de um novo programa com uma abordagem mais de cunho 

educativo  seria  mais  correta,  porque  existem,  basicamente,  duas 

propostas alternativas.  Está certo?  Fora uma terceira,  que seria, 

simplesmente,  retirar  a  programação  religiosa  e  deixar  a 

programação totalmente laica, mas, em se mantendo os programas 

religiosos, existem duas grandes vertentes, uma seria mantê-las em 

formato de transmissão de cerimoniais e alternativa, que foi o que 

nós discutimos e vários conselheiros defenderam nessa linha, de que 

fosse um programa não exatamente religioso e, sim, um programa 

mais no sentido educativo, informativo, de a gente explicar para a 

população o significado, as diversas nuances das religiões.
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Então, a consulta seria no sentido de indagar quais dessas 

linhas seriam as preferidas do público.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Penso, 

Takashi, que essa pergunta já é um recuo em relação à Resolução 

aprovada.  Assim como interpretei, a Resolução aprovada combinava 

esses dois aspectos, essa foi, inclusive, uma grande contribuição do 

Ministro Juca, que insistia muito, e concordei com isso logo que ele 

levantou, que o programa não se colocasse de um modo externo às 

religiões,  como  um  programa  antropológico,  como  um  programa 

sociológico, educativo, informativo, mas que o programa fosse capaz 

de  transmitir  as  vivências  religiosas,  que  isso  é  que  tornaria  o 

programa  interessante.   Enfim,  mas  penso  que,  nessa  discussão, 

poderíamos ir longe.

O que me parece contraproducente, de abrir a consulta 

pública,  agora,  neste  momento,  é  que  como  não  temos  ainda, 

sequer, as linhas gerais de um programa, isso poderia causas mais 

confusão do que esclarecimento.

Eu  acharia  oportuno,  adequado,  uma  consulta  pública, 

depois  que  a  comissão  consultiva,  já  tendo  quebrado  o  gelo  das 

desconfianças, avançado em parâmetros gerais, antes de chegar à 

sua  conclusão  definitiva,  talvez  antes  da  audiência  pública,  abrir 

esses processos, mas os parâmetros já definidos.  Se, por exemplo, a 

comissão  chegasse  a  um  programa  que  fosse  educativo  e 

informativo,  pronto,  que  ela  apresentasse.   Se  ela  chegasse  às 

conclusões  que  já  chegamos,  de  que  o  programa  combinasse 

educação,  informação e vivência,  pronto,  acho que se estruturaria 

esse pluralismo.
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Então, acho que aí a consulta daria um passo adiante em 

relação à consulta anterior, que era muito aberta, era muito genérica 

e já fruto de uma comissão de ampla representação.  Acho que seria 

uma consulta produtiva do que uma consulta nesses termos que você 

propôs, embora eu compreenda que a tua intenção é, realmente, de 

facilitar o trabalho da comissão, mas pergunto se ela não dificultaria, 

ao invés de esclarecer.  Não podemos esquecer que estamos saindo 

de um momento traumático.  Quer dizer, então, que essa Resolução 

nossa aprovada já hoje abre o diálogo e que o resultado, primeiro 

desse diálogo, seja apresentado à opinião pública, o que seria mais 

produtivo a meu ver.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Ia, 

justamente, sugerir algo que eu entendia que era meio termo, mas é 

exatamente a proposta,  porque entendo que a grande dificuldade, 

além das  questões  de comunicação,  que é uma questão delicada, 

neste momento, o Governo, quando faz consultas públicas, faz com 

base numa proposta já apresentada.  Então, seria mais interessante 

que  houvesse  essa  proposta,  porque,  aí,  as  contribuições  são  no 

sentido daquilo que está no caminho certo, não está, ou seja, tirar 

algumas  coisas,  acrescentar  outras,  porque  isso,  às  vezes,  se 

esquece,  aquela  vírgula,  mais  que,  depois,  vai  nos  gerar  um 

problema.

Então,  a  consulta  pública  acho  que  pode  ser  mais 

produtiva nos termos da proposta feita pelo Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Ok, concordo com as 

ponderações do Conselheiro Daniel.  Estou de acordo.
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A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então,  aprovamos  aqui  a  consulta  pública  após  a  realização  do 

trabalho da comissão.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Também aprovo.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Fica 

uma etapa intermediária...  Depois que ela fixar os parâmetros finais, 

faz-se  a  consulta,  porque,  se  a  consulta  está  de acordo,  você só 

afirma.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Poderia ser, então, o trabalho da comissão, a consulta e a audiência 

em seguida?  Faz mais sentido essa tríade.

A  proposta  ficaria,  então,  a  formação  imediatamente, 

quer dizer, em 15 dias, em seguida, a consulta pública, seguida da 

audiência pública.  Pai, Filho e Espírito Santo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI – 

Gostaria  de  dizer  que  essa  ideia  do  Conselheiro  Daniel  foi  muito 

oportuna e até segue os trâmites normais, para se fazer a audiência 

após algo apresentado de fato.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Faz 

mais sentido.  Conselheira Ana.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO 

–  Fiquei  aqui  conversando  com  o  Conselheiro  Takashi,  porque 

durante a nossa reunião, em São Paulo, a gente tirou também, o que 

queria deixar bem explícito é que a gente discutiu que, ao longo dos 

90, que agora serão 120 dias, essa proposta de programa já vai ser 

formatada  para  podermos  ter  já  como  se  fosse  um  piloto  para 

discutirmos  e  avaliar.   Não  é,  todo  o  mundo compreendeu  dessa 

forma?  Ótimo.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais alguma manifestação?  Conselheiro Paulo, por favor.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  A 

minha  manifestação,  agora,  foge  a  esse  assunto.   Apenas,  como 

membro da Câmara de Jornalismo, gostaria dizer que, já há algum 

tempo,  não  nos  reunimos  na  Câmara  de  Jornalismo,  até  com  a 

viagem do Conselheiro Murilo para os Estados Unidos e a falta de 

outros colegas da Câmara, queria enfatizar a importância, tratando-

se, agora, de um jornalista na Presidência da EBC, que reforcemos o 

caráter jornalístico do nosso trabalho.  Esse é o apelo final que faço, 

regionalizando mais  os  nossos  programas.   Estou falando de uma 

maneira genérica, aproveitando até a chegada aqui da nossa Nereide, 

que acabou chegando,  agora  a  pouco,  que está  fazendo um belo 

trabalho lá, ampliando muito, conforme disse hoje é necessário ouvir 

o jornal para complementar os jornais comerciais, mas é necessário 

que se amplie a esfera jornalística e se discuta mais jornalismo aqui 
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dentro.  Afinal, trata-se de uma Empresa de comunicação, Empresa 

Brasileira de Comunicações, Empresa pública.

Para  que  não  fiquemos  só  na  discussão  de  assuntos, 

embora importantes, reconheço, como o assunto religioso, que tanto 

se  discute  aqui,  e  que  se  aprofunde  mais  a  questão  jornalística, 

inclusive, cirando programas, até mesmo sugestão para a Nereide e 

para a Diretoria, criando novos programas de debate, vamos entrar 

no ano próximo eleitoral,  que se crie programas de debates,  com 

personalidades  da  sociedade,  da  própria  Empresa  jornalística,  que 

não se discuta,  enfim, apenas mesas-redondas sobre futebol,  mas 

que se discuta também política, que se discuta fatos concretos.

O mundo está aí  numa fase,  o mundo nasceu de uma 

explosão  e  parece  que  continua  explodindo,  porque  estamos  com 

essa crise econômica abalando a todos, e que esses assuntos venham 

também à tona.  É esse o meu apelo bastante geral, como jornalista, 

que faço,  ao Departamento  de Jornalismo, à Diretoria  e à própria 

Câmara de Jornalismo, da qual faço parte, que ela seja um pouco 

mais atuante.

Obrigado.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Também reforçaria essa posição e lembraria o seguinte: a TV pública, 

hoje, as TVs brasileiras pouco fazem em temos de debates, fora um 

ou outro canal a cabo, que são discussões até de caráter bastante, 

diria,  até duvidosos,  mas está  faltando na TV aberta  debates.   A 

sociedade brasileira hoje, como disse o Paulo Ramos, pede debates 

sobre vários assuntos, não nos limitarmos ao debate sobre esporte, 
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futebol,  que não devem ser  eliminados,  são importantes  também, 

mas está faltando.

Uma TV pública como a nossa pode ocupar esse espaço e, 

com isso, se fortalecer, diante da opinião pública.  Acho que se vocês 

fizerem consulta  ao  redor,  consultar  os  amigos,  os  jornalistas,  os 

cientistas políticos, enfim, a sociedade, vamos dizer, está faltando na 

TV brasileira debates, debates sobre os mais variados assuntos e com 

a participação de jornalistas e não apenas de cientistas políticos.  É 

isso, aproveitaria o nosso Presidente, Nelson Breve, que deve saber, 

conhecer bem essa linguagem, como jornalista que atua em várias 

redações, acho que isso é o momento de se reforçar essa posição.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Bem vinda, 

sem dúvida,  discutimos o  nosso jornalismos,  acho que a Câmara, 

podemos começar uma série  de debates sobre esse assunto,  mas 

queria já, dentro dessa linha, consultá-los.  Temos o nosso Manual de 

Redação  que  foi  concluído,  um  trabalho  muito  importante  feito, 

liderado pela Nereide, feito com o apoio do Aquiles e teve uma ampla 

discussão  nas  redações,  foi  uma  discussão  muito  aberta,  com  o 

acompanhamento  do  Conselho  e  estamos,  ainda,  fazendo  uma 

consulta com alguns jornalistas que são referência e que trabalham 

na  Empresa,  como  o  Dinis  e  o  Nassif  etc.,  queria  ver  se  os 

conselheiros  da Câmara de Jornalista  teriam interesse  em receber 

esse material, que ainda não está finalizado para, também, colaborar 

conosco nessa última formatação.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – A 

ideia  é  que,  depois  que  o  manual  esteja  pronto,  a  Câmara  de 

Jornalismo avaliasse, fizesse as suas contribuições e tudo, mas nada 
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impede algum conselheiro já passe à leitura e alguma contribuição 

para adiantar o processo.

Então,  poderia  passar  à  Câmara  de  Jornalismo  já  de 

imediato.  Então, pronto.  Daí, o Paulo, que está querendo trabalhar, 

já terá bastante trabalho, avaliando o Manual, contribuindo.  Pode ser 

assim então, não é?

Temos que decidir,  finalmente,  sobre,  não,  já foi  tudo, 

são outros assuntos, pode.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Queria 

só pedir autorização ao Conselho para anexar à ata a polêmica, na 

qual  estive  envolvido  com  a  Presidenta,  Tereza  Cruvinel.   Os 

Conselheiros já devem ter tomado conhecimento desse assunto, é um 

assunto que, acho, não precisa ser discutido aqui no Conselho, mas 

como as minhas intervenções tiveram pouquíssima repercussão, do 

ponto de vista da mídia, queria que ficasse registrado, oficialmente, 

não só a minha intervenção, mas a dela também.  Trouxe aqui as 

quatro  intervenções  que  foram feitas,  embora  com desigualíssima 

expressão  na  mídia,  queria  que  fosse  não  escritas,  na  ata, 

propriamente,  mas  anexadas  à  ata,  para  que  ficasse  o  registro 

histórico desse debate para historiadores futuros.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Nesse sentido, acho que seria interessante incluir na ata o texto que 

assinamos eu e Ana, ontem, na folha de São Paulo.
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CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBISKIND – 

Muito bom, por sinal, parabéns.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Mais  alguma  contribuição,  alguma  questão?   São  16h20,  temos 

bastante tempo, mas podemos ter uma folga também.

Temos um café, mas já encerraríamos a reunião.  Temos 

algum ponto importante, que vocês acham bom discutir agora, neste 

momento?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – 

Eu trouxe um vídeo de um evento da Bahia e pediria licença para ser 

passado durante o café.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário 

Executivo) – Peço apenas aos Conselheiros que não saiam correndo 

para  podermos  assinar  as  atas  das  reuniões  anteriores,  que  me 

esqueci de passar durante a reunião.  Peço desculpas.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  – 

Então, encerramos a nossa reunião e vamos ao café.


				

