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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020  

1. Dados Gerais da Reunião 

Tema da Reunião  

Data da Reunião 
Horário 

Local 
Presidente da 

Reunião Início Término 

27/7/2020 16h30 17h30 Ambiente virtual  Dep. Damião 
Feliciano 

2.  Conselheiros presentes 

Nome Cargo 

1.  Deputado Damião Feliciano 
Presidente do Conselho Consultivo de Comunicação 
Social 

2.  Deputada Joice Hasselmann Secretária de Comunicação Social 

3.  Deputado Orlando Silva Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais 

4.  Deputado Eduardo Barbosa Ouvidor-Geral 

5.  Deputado Roberto de Lucena Secretário de Transparência 

6.  Jorge Paulo de França Junior 
Diretor-Executivo de Participação, Interação e Mídias 
Digitais 

7.  Claudio Araújo Diretor-Executivo de Comunicação Social substituto 

8.  Heron Cid César Madrid Associação das Mídias Digitais da Paraíba 

9.  Ney da Nóbrega Ribas Observatório Social do Brasil 

10.  Renata Vicentini Mielli Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
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Acompanharam a reunião: Érica Danna (Secretaria da Transparência), Lúcio Martins 
(Ouvidoria), Sandra Santana (Gabinete do Deputado Damião Feliciano), Cristiano 
Belchior e Cláudia Lemos (Secretaria de Comunicação). 

3.  Itens da Pauta 

 
1) Panorama nacional; 
2) Votações na Câmara dos Deputados; 
3) Demissões. 
 

4. Síntese 

Síntese 

Abertura e aprovação da ata da reunião de 9/6/2020 

4.1 Deputado Damião Feliciano (Presidente)  
Inicia a reunião e consulta os conselheiros sobre a necessidade da leitura da ata da reunião de 9 de 
junho, que é dispensada por todos, uma vez que o documento havia sido enviado com 
antecedência.  
 
Ata aprovada por unanimidade.  
 

Demissões 

 Deputado Damião Feliciano (Presidente)  
Lembra que o Conselho tem caráter consultivo, para ajudar a aperfeiçoar a comunicação da Câmara 
dos Deputados com a sociedade. Para que possa opinar, gostaria de ouvir a Secretaria de 
Comunicação Social sobre demissões realizadas.  
Dá as boas-vindas ao Conselho à nova Secretária de Comunicação Social, Deputada Joice 
Hasselmann. Destaca que a experiência e a forma de ser da Deputada vão contribuir para a atuação 
do Conselho. Passa a palavra ao Deputado Roberto de Lucena para saudar a nova Conselheira.   
 
Deputado Roberto de Lucena 
Cumprimenta a conterrânea, orgulho da bancada paulista pela competência e atuação, dando-lhe 
as boas-vindas aso Conselho.  
 
Deputada Joice Hasselmann 
Agradece as boas-vindas e lembra que é jornalista de formação, tendo chefiado diversas redações e 
implantado duas, da rádio Bandnews em Curitiba e da TV Veja, ambas com sucesso.  
Diz que a direção anterior da Secretaria de Comunicação falhou em não comunicar ao Conselho a 
ordem de economia da Primeira Secretaria da Câmara, um ano atrás. Diz ainda que essas 
providências vinham sendo adiadas por corporativismo. Defende que não há o que justifique 298 
pessoas para colocar no ar uma programação que não agrada nem da porta para dentro, nem para 
fora da Câmara, uma vez que a audiência é traço. Destaca que não endossará desperdício de 
dinheiro público. Ressalta que perguntou, ao assumir o cargo, quanto custa cada programa e que é 
muito difícil conseguir informações claras.  Somou-se a isso a pandemia, com redução de 60% no 
que é produzido. Reforça que não há emissora no país que tenha uma equipe tão numerosa. Afirma 
que caso não tivesse indicado as 62 demissões, o número seria maior, pois os contratos não seriam 
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renovados, dispensando cerca de 170 pessoas.  
Afirma que houve erro no estudo encaminhado à Primeira Secretária para as demissões. Reafirma 
que é absurdo que o Conselho não esteja informado e solicita ao chefe de gabinete, Cristiano 
Belchior, que faça um mapeamento de informações importantes para serem repassadas ao 
Conselho.  
 
Deputado Roberto de Lucena  
Diz que a motivação para ouvir a Secretária de Comunicação foi inclusive o Conselho estar 
preparado para apoiá-la. Lembra que se trata de um Colegiado recente e destaca que a disposição 
da Secretária Joice de informar o Conselho é importante.  
 
Deputado Damião Feliciano (Presidente)  
Reforça que a atribuição de definir as contratações e demissões é da Secretária, acrescentando que 
gostaria de fazer uma observação apenas sobre o momento de crise na economia do país, quando 
Câmara e Governo estão fazendo esforços para conter o desemprego.  
 
Renata Mielli 
Apresenta-se como representante da sociedade civil no Conselho e indaga se no momento em que 
toda a sociedade está buscando preservar empregos não seria possível discutir formas de produção 
para aproveitar os trabalhadores, intensificando o diálogo com a sociedade durante a pandemia, a 
partir dessa preocupação sobre a mensagem que está sendo passada com demissões.  
 
Deputado Eduardo Barbosa 
Assinala que o Conselho é novo, criado em 2019 pelo Presidente Rodrigo Maia e que os deputados 
indicados por ele para secretarias de comunicação, participação, transparência e ouvidoria estão 
tendo a oportunidade de buscar uma ação mais coesa, uma vez que são todos assessores do 
Presidente. Registra que de fato os conselheiros não sabiam sobre a demanda de economia ou as 
demissões e que se trata de utilizar essa questão que os constrangeu para que não aconteça de 
novo, uma vez que o Conselho só tem sentido com espaço de discussão. Comunga com o 
Presidente do Conselho que as demissões ficam indigestas se não foram feitas outras reduções, 
como na cota parlamentar. Pergunta sobre o planejamento para uma decisão respaldada, 
acreditando que várias pessoas devam ter analisado a questão, como é o procedimento na Casa.  
Em relação aos intérpretes de Libras, que a mídia usou para atingir a Câmara, entende que havia 
estudos para contratar serviços em lugar de mão de obra. Informa que existem inclusive empresas 
de surdos que prestam esse tipo de serviço, trabalhando por demanda. Reforça que é preciso 
esclarecer esses pontos, como reduzir custos sem afetar os serviços, para que o Conselho possa 
justificar as medidas tomadas, tendo ponderação, uma vez que são deputados cuidando da imagem 
da Câmara.  
 
Deputado Orlando Silva 
Propõe que se organize uma reunião com a Primeira Secretária, Deputada Soraya Santos, com a 
participação dos conselheiros deputados. Adianta que vai propor utilizar um mecanismo aprovado 
pela própria Câmara, reduzindo ou suspendendo contratos.  
 
Deputada Joice Hasselmann 
Diz que a proposta é perfeita, mas que está atrasada, pois acredita que o Conselho não sabia que o 
contrato estava vencendo e que se não fosse renovado, todos perderiam o emprego. A partir de 
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agora, a Secom tem quatro meses para apresentar uma nova grade nesses moldes de economia e 
licitar novamente.  
 
Heron Cid César Madrid 
Saúda a Deputada Joice, dizendo que como ela é jornalista, entendendo que ela tem toda condição 
de apresentar um trabalho excelente à frente da Secom.  
Lembra sugestão feita na reunião anterior do Conselho de se avaliar as lições do funcionamento 
remoto da Câmara dos Deputados e o que pode ser aproveitado depois da pandemia. Gostaria que 
essa preocupação fosse levada à Primeira Secretaria, não somente em relação à Comunicação, mas 
a outros setores, que também comunicam a imagem da Câmara.  
Como a Secretária Joice falou em audiência traço da TV Câmara, lembra que o Conselho 
recomendou a contratação de serviço de medição de audiência e indaga sobre o andamento do 
assunto, questionando o que vai ficar no lugar do que está sendo removido na Secom.  
 
Ney Ribas 
Defende que decisões precisam ser tomadas com base em estudos e diz que gostaria de saber como 
a decisão sobre as demissões foi conduzida, inclusive ouvindo os responsáveis anteriores. Gostaria 
de receber os números e afirma que essa discussão não se encerra na reunião.  
Conhecendo um pouco da história do ex-diretor-executivo David Miranda, propõe que o Conselho 
faça uma mensagem de agradecimento pelos serviços prestados.  
Registra descontentamento com o fato de o regimento do Conselho ter sido aprovado há meses e 
ainda não ter sido assinado pela Presidência da Câmara.  
 
Deputado Orlando Silva 
Estranha a proposta de homenagem ao ex-diretor, uma vez que foi exonerado pela conselheira 
responsável pela Secom, ressalvando seu apreço por ele.  
 
Ney Ribas 
Pede esclarecimentos sobre o motivo da substituição, para que não fique nenhuma dúvida sobre 
conduta. 
 
Deputada Joice Hasselmann 
Destaca que é muito natural que uma nova secretária, ao assumir, troque o diretor-executivo.  
 
Deputado Eduardo Barbosa 
Lembra que é regimental que o secretário escolha o diretor-executivo, sem que isso signifique que 
algo desabona o diretor anterior.  
 
Heron Cid César Madrid 
Pergunta sobre a solicitação de diálogo com o presidente da Câmara a respeito dos projetos de 
comunicação, deliberada em reunião anterior.  
 
Deputado Damião Feliciano (Presidente)  
Informa que a solicitação foi encaminhada e que com a pandemia está sendo aguardado retorno.  
 
Deputada Joice Hasselmann 
Reforça que está tratando de uma demanda represada, que foi pedida redução de 30% e entregue 
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redução de 22,5%. Afirma que se está tratando de terceirizados, contratados pela CLT e amparados 
pelos direitos previstos nessa legislação.  
Esclarece que não houve a demissão de um único intérprete de Libras, que esse foi um erro e que 
não chegou a haver demissões. Reafirma que o que fará é atender o pedido antigo de uma nova 
grade para a TV, aproveitando recursos existentes. Comunica que solicitou à Primeira Secretária 
novos equipamentos digitais, uma vez que não se justifica uma comunicação que custa R$50 
milhões e não entrega uma produção satisfatória. Defende cortar gastos no dia a dia para investir na 
qualidade.   
 
Deputado Damião Feliciano (Presidente)  
Informa que solicitou à Primeira Secretária uma reunião para o dia seguinte de manhã sobre a 
possibilidade de adiar as demissões durante a pandemia.  
 

5. Decisões 

Decisão Responsável  

5.1 Aprovada a ata da reunião de 9/6/20120. Publicar.  Secom 

6.2 Solicitação de reunião do Conselho Consultivo de Comunicação Social 
com a Primeira Secretária.  

Dep. Damião Feliciano, 
presidente 

 

7. Fechamento da ata 

Data da ata Ata assinada por 

28/7/2020 Deputado Damião Feliciano 
Cláudio Araújo 

Aprovada pelo Conselho em   

 
 
 


