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ATA 

 

414ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CULTURA 

DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 07 de maio de 2019 foi realizada, na Sala Pompeu de Souza, na Secretaria de 

Cultura, das 9h30 às 13h00, a 414ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

 Wellington J. Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

 Daniel Rameh de Paula – Conselheiro Titular 

 Divino Gomes Dias – Conselheiro Titular 

 Erica Bordinhão Lewis – Conselheira Titular 

 Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular 

 Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

 José Carlos Prestes R. Junior  - Conselheiro Titular 

 Solisângela Rocha dos Montes – Conselheira Titular 

 Rita de Cássia Fernandes de Andrade – Conselheira Suplente 

 

 A reunião contou ainda com a presença de 56 representantes do segmento cultural do 

Distrito Federal, conforme lista de presença constante como Anexo I desta Ata, além do Sr. Marcelo 

Paulysta, cujo espaço de fala estava previsto na pauta. 

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva Substituta do Conselho de Cultura, 

Tathiana Dal Col. 

 Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, às 9h20, o Conselho deu 

início à reunião, mediada pelo Presidente do CCDF, Sr. Wellington Abreu, que apresentou a 

seguinte pauta programada:  
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EXPEDIENTES 

09h00 – Abertura  

 Leitura, aprovação e assinatura das Atas da 334ª e 335ª Reuniões Extraordinárias; 

 

09h15 – Informes 

 Aprovação da Minuta da Portaria de Composição dos CRCs; 

 Leitura do Ofício enviado pela Administração do Plano Piloto; 

 Informes sobre cadastro no SEI para assinatura eletrônica das Atas; 

 Informes sobre novo entendimento da Diretoria de Pagamentos sobre Jeton para 

Conselheiros; 

 

ORDEM DO DIA 

 

9h30 – Apreciação e discussão da minuta de Edital para seleção de Conselheiros do CAFAC; 

 

10h30 – Exposição do Sr. Marcelo Paulysta, agente cultural da Estrutural, sobre a situação do 

Conselho Regional de Cultura local e da Gerência de Cultura da Região Administrativa. 

 

11h00 - Decisão de posicionamento do CCDF quanto ao cancelamento do Edital Áreas 2018; 

 

FECHAMENTO 

 

EXPEDIENTES 

 

1. Aprovação e assinatura das Atas da 334ª e 335ª Reuniões Extraordinárias; 

 A Conselheira Érica fez solicitações de alteração do texto da Ata da reunião 334ª 

Extraordinária em relação a correções gramaticais. 

 Todos os presentes aprovaram as atas sem mais alterações. 
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Informes Conselheiros 

1. Análise da minuta da portaria de recomposição dos CRCs 

 Alteração da redação do artigo 4º suprimindo o texto “suplentes” e o substituindo pelo termo 

“titulares”. 

 Indicação de exclusão de alguns Conselheiros Regionais que não fazem parte dos coletivos e 

foram incluídos no texto por erro. 

 Encaminhamento: Secretaria Executiva encaminhará o documento para publicação 

logo após a realização das correções. 

 

2. Leitura do Ofício enviado pela Administração do Plano Piloto; 

 Presidente leu o Ofício enviado pela Administração Regional do Plano Piloto solicitando 

apoio para a realização do processo de construção da lista tríplice. Ofício consta como 

Anexo II desta Ata 

 Conselheira Érica, Ponto Focal da Macrorregião em que está inserido o Plano Piloto, 

informa que marcou reunião com a Administradora para entender a situação. 

 Conselheira Rita se prontifica a participar da reunião para auxiliar os processos vez que 

participou dos dois processos de construção de lista tríplice do Plano Piloto. 

 Conselheira Iara propõe que o Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto se junte à 

Administração para chamar a Assembleia para lista tríplice. 

 Conselheira Rita informa que já foi construída uma lista tríplice para este ano e que em 

função de problemas internos do CRC, a lista está em suspenso. 

 Conselheira Erica se prontifica a realizar contatos com os envolvidos para entender melhor o 

processo para que na reunião seja dado encaminhamento efetivo.  

 Conselheiro Divino informa que situação semelhante ocorreu no Riacho Fundo II e que foi 

decidido que fosse realizado um novo chamamento, com a participação da Administração e 

Sociedade Civil. Sugere que seja seguido o mesmo modelo. 

 Conselheira Iara concorda com Divino e sugere que Conselheira Rita não participe do 

processo como representante do CCDF por estar diretamente envolvida.  
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 Conselheira Rita não concorda com a sugestão, justificando que a própria Conselheira Iara 

passou por situação semelhante em São Sebastião e não se afastou do processo.. 

 Encaminhamento: Conselheira Érica se responsabilizará pelo processo e 

Conselheira Rita irá participar da reunião como apoio e memória. 

  Secretaria Executiva responderá Ofício informando da realização da reunião do dia 

15 de maio.  

 

3. Informes sobre cadastro no SEI para assinatura eletrônica das Atas; 

 Secretária Executiva reforçou a importância de realizar o cadastro junto ao SEI para a 

assinatura de documentos eletrônicos. Informou que enviou tutorial dos procedimentos via 

e-mail e whatsapp e que aguarda o cadastramento por parte dos Conselheiros que nunca 

tiveram acesso ao SEI. Para aqueles que já têm, não há necessidade de novo cadastro. 

Apenas informar qual o e-mail de cadastro é suficiente para acessar os documentos no 

Conselho neste sistema.  

 Encaminhamento: Conselheiros com cadastro devem informar seu e-mail de 

cadastro para Secretaria Executiva. Conselheiros sem cadastro devem efetivá-lo o 

quanto antes. 

 

4. Informes sobre novo entendimento da Diretoria de Pagamentos sobre Jeton para Conselheiros; 

 Secretária Executiva apresentou de forma resumida o conteúdo dos documentos enviados 

pelo setor responsável pelo pagamento da gratificação ao Conselho, indicando os 

procedimentos corretos para cálculo de percepção integral do pagamento, quais sejam, 

participar das duas reuniões ordinárias obrigatórias indicadas no Regimento Interno do 

Conselho e de todas as extraordinárias que ocorrerem no mês.  

 Encaminhamento: Em função da complexidade das informações apresentadas, foi 

encaminhado que os Conselheiros efetuarão a leitura dos documentos supra citados e 

a discussão será ponto de pauta para a próxima reunião. 
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Informes Comunidade 

 Leitura da carta recebida do Conselho Regional de Cultura do Gama.  

 Presidente do Conselho passa a palavra ao Presidente do Conselho Regional do Gama que lê 

a carta enviada, que consta como Anexo III desta Ata.  

 Conselheiro Divino sugere que o Conselho de Cultura redija recomendação ao Secretário de 

Cultura a prorrogação da vigência dos editais do FAC de 2017, nos termos da carta recebida. 

 A sugestão foi acatada por unanimidade.  

 Encaminhamento: Conselheiro Divino fará minuta de recomendação e apresentará 

ao CCDF para publicação. 

 Encaminhamento: Secretaria Executiva fará cópia digital do documento e enviará 

aos Conselheiros via e-mail. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Por questão de ordem, Conselheira Fernanda sugere alteração de Ordem do Dia, em função 

da presença dos representantes da comunidade cultural. Sugere que primeiramente seja 

ouvido o Sr. Marcelo e em seguida seja discutida a questão do cancelamento dos editais do 

FAC 2018, e por fim seja discutida a minuta do edital de seleção dos conselheiros do FAC. 

 Conselheiro Prestes corrobora com a Questão de Ordem e ainda sugere que este último 

ponto seja retirado da pauta e adiado para a próxima reunião. 

 A questão de ordem e a sugestão foram acatadas por unanimidade. 

 

Exposição do Sr. Marcelo Paulysta, agente cultural da Estrutural, sobre a situação do Conselho 

Regional de Cultura local e  

 

1. Exposição do Sr. Marcelo Paulysta, agente cultural da Estrutural, sobre a situação do 

CRC da Estrutural e da Gerência de Cultura da Região Administrativa. 
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 Sr. Marcelo Paulysta a presentou seu histórico como ex-membro do Conselho Regional de 

Cultura da Estrutural e também como Gerente de Cultura da referida Região Administrativa. 

Em sua explanação apresentou motivos e documentos que, segundo o locutor, comprovam 

que o processo de nomeação do Gerente de Cultura da Estrutural foi fraudulenta, fruto de 

um processo de coerção e cooptação políticas do CRC, e desrespeitou frontalmente a Lei 

Orgânica da Cultura. Os referidos documentos constam como Anexo IV desta Ata.    

 O Sr. Marcelo solicita que o Conselho de Cultura intervenha na Estrutural, auxiliando o 

processo de recomposição do Conselho e a elaboração de uma nova lista tríplice, nos moldes 

da Lei, para a nomeação do gerente de Cultura. 

 Conselheira Fernanda se manifesta como Ponto Focal dizendo que deverá realizar reunião 

com o CRC para conversar sobre a recomposição e que, dependendo da situação, fará um 

parecer para apresentação ao Pleno solicitando apoio para intervenção. 

 Conselheiro Divino se manifesta dizendo que o processo de construção da lista tríplice deve 

ser coordenado pelo Conselho Regional e não pela Administração. Que deve ser conduzido 

inteiramente pelo Conselho, com a participação da sociedade civil. Neste contexto, a 

Administração deve dar toda a estrutura para a realização do processo. 

 Conselheira Sol explicita a necessidade de ouvir também o Administrador para compreender 

melhor o processo e ouvir os dois lados da questão. 

 Conselheira Rita diz que o processo das listas tríplices está paralisado, que nenhum novo 

gerente é nomeado há algum tempo  e sugere que o CCDF emita um Ofício cobrando dos 

Administradores que os gerentes sejam empossados. 

 Conselheira Fernanda sugere que se atue na recomposição do Conselho e paralelamente se 

convoque uma reunião com o Administrador, pois a falta de compreensão do Administrador 

pode dificultar o processo de recomposição. 

 Encaminhamento – CCDF convocará o Administrador da Regional da Estrutural e 

os Conselheiros Regionais de Cultura para participação em reunião a ser realizada na 

Secretaria de Cultura. 

 Encaminhamento – Conselheira Fernanda iniciará contatos para auxiliar o CRC da 

Estrutural em seus processos de recomposição.  
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2. Decisão de posicionamento do CCDF quanto ao cancelamento do Edital Áreas 2018; 

 

 Conselheira Iara sugere que seja feito um questionamento ao Secretário de Cultura para 

confirmar a veracidade da informação de cancelamento do edital. E que se tenha um 

documento formalizado da Secretaria de Cultura respaldando os motivos de suspensão / 

cancelamento de edital.  

 Conselheira Fernanda sugere o aproveitamento da presença de todos os conselheiros 

representantes do Governo na reunião para que sejam dados esclarecimentos sobre as 

notícias expostas no Jornal WEB Metrópolis, assim como, a respeito das denúncias 

apresentadas pela comunidade presente sobre o cancelamento / suspensão dos Editais de 

2018 com execução a partir de 2019. E que a partir destes esclarecimentos, os conselheiros 

votem o posicionamento do CCDF. 

 Conselheiro Divino solicita que seja tomado definido posicionamento do CCDF ainda hoje, 

considerando a presença da comunidade e a urgência da pauta. 

 Conselheiro Prestes informa que não recebeu nenhum documento formal de solicitação de 

cancelamento e faz explicação sobre a situação dos editais, dos recursos envolvidos e 

contingenciados, da questão do superávit, da forma como o FAC veio sendo executado e a 

forma como a gestão atual está conduzindo o processo. De forma geral informa que as 

gestões anteriores lançaram editais considerando recursos ainda não oficializados no 

orçamento anual correspondente ao lançamento do edital e que este tipo de ação gerou uma 

bola de neve de compromissos financeiros que não puderam mais ser controlados, 

impactando diretamente na disponibilidade atual de recursos disponíveis. Informa ainda que 

a Subsecretaria de Fomento tem se empenhado sobremaneira no estudo e em pesquisas para 

reorganizar o processo e o orçamento e minimizar o impacto nos projetos. 

 Conselheira Rita agradece os esclarecimentos, mas manifesta que a fala do Conselheiro 

sinaliza a intenção do governo de cancelamento.  Conselheira cita o segmento do áudio 
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visual que detém o maior número de recursos. Pede localizar onde está escrito na LOC que 

não é possível acessar recursos do ano seguinte. 

 Conselheiro Prestes informa que as pesquisas não buscaram fragilidades e sim ilegalidades 

nos editais que foram inclusive pontuadas pela comunidade cultural. LOC diz que o 

orçamento do ano precisa ser editalizado em dois momentos, no primeiro semestre uma 

parte e no segundo semestre a outra parte. Ou seja, não é viável utilizar recursos de outros 

anos. Essa é a afronta à LOC. Agradece a oportunidade para esclarecer as situações. 

 Abertura da palavra para a comunidade: 

 Brasília tem uma cadeia produtiva imensa ligada à Cultura e é uma questão moral o 

não cancelamento. Diz que o governo está sim ilegal porque não publicou nem 

editalizou o superávit 

 O que está acontecendo é uma insegurança jurídica na regulação do mercado. É 

preciso que o Secretário se manifeste. Ele está matando o mercado pouco a pouco. O 

impacto desta gestão já é sensível no mercado e não há mais o que fazer em relação 

ao primeiro semestre. É preciso fazer algo para que o segundo semestre não seja 

prejudicado mais ainda. O Secretário precisa se posicionar oficialmente sobre a 

cultura. 

 O que está acontecendo é um desmonte geral da cultura. O movimento cultural 

precisa se endurecer para que o governo não acabe com a cultura. Precisa se 

organizar e se mobilizar. “Se não nos amam, que nos temam”.  

 O Estado está usando LOC para agir contra a categoria. O governo precisa se 

pronunciar. O edital foi até a fase de adminissibilidade então porque o governo 

deixou chegar a este ponto se não iria pagar. 

 O Secretário de Cultura não responde às solicitações de contato e não se manifesta 

sobre a situação, deixando todos sem saber exatamente o que vai acontecer. 

 É preciso ter respeito e compreensão dos impactos que uma ação desta natureza cria 

na comunidade, impactado diretamente na quantidade de comida na mesa das 

pessoas envolvidas na cadeia produtiva da cultura. 
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 Os Conselheiros de Governo devem se manifestar sobre a situação já que são parte 

integrante da Secretaria. Devem informar imediatamente se o Edital será cancelado 

ou não. E em caso positivo, para onde será remanejado o recurso.  

 O dinheiro do FAC não pode ser usado para manutenção ou reforma de 

equipamentos públicos. 

 O pagamento do Edital de 2018 deve ser realizado imediatamente e agora deve-se 

iniciar as conversar para o lançamento dos editais de 2019. Os recursos do FAC são 

assegurados em Lei e devem ser respeitados. 

 Conselheiro Prestes faz esclarecimentos sobre o superávit e sobre a gestão financeira do 

FAC nos últimos anos. Se manifesta dizendo que a LOC foi construída para fomentar a 

cultura em Brasília, para proteger o segmento cultural. A LOC é uma conquista do 

segmento, mas ainda precisa de regulamentação pois gerou e ainda gera algumas distorções 

e problemas. 

 Conselheira Sol manifesta sua indignação quanto ao desrespeito nas citações sobre o 

Secretário de Cultura. 

 Conselheira Iara pede para que se preze pela segurança jurídica, efetivando os pagamentos, 

já que os beneficiários do edital foram informados que receberiam. Solicita que seja 

registrado em Ata que é totalmente contra o cancelamento do FAC. 

 Conselheira Fernanda realiza a leitura do artigo 66, inciso I da LOC onde informa que são 

recursos do FAC o saldo de exercícios anteriores apurados no balanço anual, objeto de 

transferência de crédito para o exercício seguinte e solicita explicação ao Conselheiro 

Prestes se a antiga gestão também não se baseou neste item para lançar os editais de 2018, 

sendo então permitido pela LOC o uso de recursos de um ano para o outro pelo crédito não 

utilizado. 

 O Conselheiro Prestes informa que no parecer da Procuradoria não há citação deste item e 

que considera que não tenha sido levado em consideração este item no lançamento dos 

editais. 

 Conselheira Fernanda realiza a leitura de artigos, incisos e pontos do Plano de Cultura da 

LOC: Art. 8º As atividades de coordenação do SAC-DF pela Secretaria de Cultura incluem: 
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I – exercer a coordenação geral da normatização, da orientação e da fiscalização do SAC-

DF, de modo a garantir que os órgãos e as instâncias integrantes observem os princípios e as 

diretrizes do SAC-DF e do Plano de Cultura do Distrito Federal; II – conduzir a formulação, 

a execução e a avaliação de políticas culturais, a partir das metas definidas no Plano de 

Cultura do Distrito Federal, em cooperação com as instâncias de articulação, deliberação e 

participação social; Art. 10. O Conselho de Cultura do Distrito Federal – CCDF, órgão 

colegiado deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, com composição paritária entre 

o Poder Público e a sociedade civil, constitui o principal espaço de articulação e participação 

social de caráter permanente na estrutura do SAC-DF; Anexo Único Plano de Cultura: 

Eixos, diretrizes, estratégias e ações itens vinculados à Gestão Pública da Cultura 1.2.1 

Promover aproximação com os órgãos distritais reguladores, fiscalizadores, de proteção dos 

direitos e de promoção da justiça para alinhamento sobre as particularidades do fazer 

artístico e cultural, em especial no que tange aos critérios de financiamento, seleção e 

execução de projetos culturais, e por fim o item 1.3 Garantir recursos humanos, 

orçamentários e financeiros adequados à complexidade e à amplitude das políticas e dos 

programas da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e suas instituições vinculadas. 

 Ao fim da leitura, a Conselheira mediante as premissas legais expostas, e o descumprimento 

/ despriorização do atual Secretário de Cultura para as diretrizes de gestão contidas na LOC, 

assim como, as diversas reuniões presenciais em que os conselheiros da sociedade civil tem 

participado regionalmente e manifestações da comunidade cultural em todo DF, propõe que 

o CCDF coloque em votação a elaboração de Recomendação de Substituição do Secretário 

de Cultura do DF para garantir os cumprimentos legais e principalmente o diálogo com o 

público alvo da LOC. 

 Conselheiro Divino destaca o inciso II do Art 66 0,3% da receita corrente líquida do Distrito 

Federal, nos termos do § 5º do art. 246 da Lei Orgânica do Distrito Federal, destaca também 

o parágrafo único do Art. 66 É vedado o contingenciamento ou o remanejamento dos 

recursos de que trata o inciso II do caput para atender a finalidades que não sejam 

relacionadas diretamente às finalidades do Fundo, e mediante o exposto, solicita seja 

colocado em votação a elaboração de uma Recomendação ao Secretário de Cultura para que 
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se manifeste imediatamente, de modo a garantir a execução integral dos editais de 2018, a 

utilização integral dos superávits de 2017 e 2018, assim como, a execução integral dos 

editais previstos para 2019. 

 Conselheiro Prestes informou que não irá participar a votação sobre o cancelamento do FAC 

por ser Conselheiro do Governo e sugeriu que os demais Conselheiros do Governo também 

se abstenham da votação, pois não há confirmação do cancelamento / suspensão do Edital, 

pois o edital está correto, contudo, é preciso verificar a aplicação e utilização jurídica dos 

recursos. 

 Conselheiro Divino destacou que os conselheiros do governo precisam participar das 

votações apresentadas e de forma individualizada. 

 Votação da proposta do Conselheiro Divino:  

 CCDF desenvolver recomendação ao Secretário de Cultura, de modo a garantir a 

execução integral dos editais de 2018, a utilização integral dos superávits de 2017 e 

2018, assim como, a execução integral dos editais previstos para 2019. 

 Resultado da votação: 4 votos a favor (Conselheiros da Sociedade Civil) e 4 

abstenções (conselheiros do governo). Mediante a votação a favor do 

presidente do Conselho, a proposta foi aprovada. 

 Votação da proposta da Conselheira Fernanda: 

 CCDF elaborar recomendação de substituição do Secretário de Cultura ao 

Governador Ibaneis mediante o cumprimento parcial e\ou não cumprimento dos 

artigos 8 incisos I e II, artigo 10 e itens 1.2.1 e 1.3 Anexo único da LOC (Plano de 

Cultura) assim como, manifestações diretas recebidas pela comunidade cultural em 

reuniões regionais e na reunião do CCDF realizada em 07\05\2019. 

 Resultado da votação: 4 votos a favor (sociedade civil) e 4 contra 

(representantes governo). Mediante a votação a favor do presidente do 

Conselho, e pelo mesmo possuir a atribuição de voto de qualidade, conforme 

previsto em regimento interno atual, a proposta foi aprovada. 

 Encaminhamento – Conselheira Fernanda fará as minutas das recomendações e 

submeterá aos Conselheiros da Sociedade Civil, já que os conselheiros 
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representantes do Governo se abstiveram da participação da proposta de 

Recomendação do Conselheiro Divino e votaram contra a Proposta de 

Recomendação da Conselheira Fernanda para posterior envio ao Governador do 

Distrito Federal. 

 A reunião encerrou-se por volta de 13h00, ficando a atribuição de redação da ata para a 

Secretaria Executiva do Conselho e para a Conselheira Fernanda Barbosa Adão. 

 

Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e Conselheiras no dia 08 de maio, e 

tendo sido aprovada, no dia 14 de maio, segue rubricada e assinada em todas as suas folhas por 

todos os Conselheiros e Conselheiras presentes no momento da reunião. 

Brasília, 14 de maio de 2019. 

 

Assinaram 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - Titulares 

Daniel Rameh de Paula  

Divino Gomes Dias 

Fernanda Barbosa Adão  

Iariadney Alves da Silva 

José Carlos Prestes R. Junior  

Wellington J. Lourenço de Abreu  

Conselho de Cultura do Distrito Federal – Suplentes 

Rita de Cássia Fernandes de Andrade  

 

ANEXO I – Lista de presença da reunião 

ANEXO II – Ofício SEIG/DF – 21690971 – Administração do Plano Piloto ao CCDF 

ANEXO III – Solicitação de prorrogação dos editais do FAC 2017 – Enviado pelo CRC Gama 

ANEXO IV – Documentação de sustentação da denúncia apresentada pelo Sr. Marcelo 

Paulysta 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

 

Gabinete da Administração Regional do Plano Piloto

 

 

O�cio SEI-GDF Nº 308/2019 - RA-I/GAB Brasília-DF, 30 de abril de 2019

Senhor Presidente,

 

Preliminarmente, cumprimentando-o pela eleição ocorrida no úl�mo dia 3 de abril, desejo
uma gestão pro�cua e exitosa.

Conforme já antecipado, em conversa telefônica, temos absoluta urgência em
contratarmos o profissional que responderá pela Gerência de Cultura, Esporte e Lazer de nossa Região
Administra�va do Plano Piloto - RA-I.

Entre as prioridade para esta gestão está o fortalecimento das ações culturais, a par�r da
construção de polí�cas púbicas efe�vas para o setor. Para tanto, faz-se urgente a regulamentação da
escolha do gerente regional de cultura, estabelecendo os instrumentos jurídicos mínimos que confiram
maior autonomia e força para o (a) representante de nossa Região.

Na certeza de contar com sua ajuda e celeridade na conclusão desta etapa, coloco à sua
disposição a Coordenação de Desenvolvimento, área em que o referido representante será lotado, para o
acompanhamento e diligências que julgar necessárias.

 

Atenciosamente,

 

Ilka Teodoro

Administradora Regional

 

Senhor 
WELLINGTON ABREU 
Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal - CCDF 
Conselho de Cultura do Distrito Federal 
Brasília/DF

Documento assinado eletronicamente por ILKA TEODORO - Matr.1689242-9, Administrador(a)
Regional do Plano Piloto, em 30/04/2019, às 18:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 21690971 código CRC= CE9461D5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBN Q. 02 Bloco K - Edi�cio Wagner - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF

(61) 3329-0421

00141-00001417/2019-94 Doc. SEI/GDF 21690971
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Solicitação de prorrogação dos editais do FAC 2017

n" 312017 áreas culturais

n" 412017 regionalizado

n' 512017 ocupação

Ao conselho de Cultura do DF

Senhor pres¡dente Welington Abreu

O movimento cultural e o Conselho de Cultura do Gama sol¡citam à Secretaria
de Cultura do Distrito Federal a prorrogaçåo da vigência dos editais do FAC de
2o17 para que haja tempo hábil para cumprir o pagamento integral dos valores
editalizados e ev¡tar um prejuízo nos projetos aprovados por mérito cultural.

A prorrogação se justifica pelos seguintes motivos:

No caso do edital regionalizado o FAC não convocou os suplentes, ass¡m como
fez com os edita¡s áreas culturais e ocupação de espaços, caracterizando
grave falta de isonomia jurídica no cumprimento do quesitos dos editais, o FAC
deve esclarecer para a sociedade porquê chamou os suplentes dos dois editais
e preteriu o edital regionalizado.

No caso dos editais áreas culturais e ocupaçäo de espaços, ex¡stem projetos
aprovados cujos os proponentes possuem prestações de contas a serem
aprovadas pelo GAFAC, recentemente o FAC enviou e-mail estabelecendo o
prazo até o dia 10 de maio para sanarem suas pendências, vale ressaltar que
todas as pendências deverão ser aprovadas pelo CAFAC que somente terá a
próxima reunião prevista para o dia 14 de maio, acontece que estamos quase
no meio do ano e o conselho que aprova as prestaçöes de contas realizou
somente |remies com análises de processos.

Não consideramos justo que os gestores do FAC cobrem celeridade dos
proponentes enquanto a Secretaria de Cultura demora no processo de seleção
e chamamento dos suplentes, bem como na composição do conselho de
administração do fundo.

A não prorrogação dos editais fará com que o FAC deixe de pagar significantes
valores financeiros que contribuiräo na dinamizaçâo da produção e fruição
cultural do Distrito Federal que se encontram estagnadas desde o início deste
ano.

O Conselho de Cultura do Gama estima que somente em sua macrorregiäo
poderá deixar de receber até quatrocentos mil reais, a soma de todos os editais
de 2017 podeÉ atingir valores superiores à um milhão de reais, caracterizando
assim uma grande perda para os projetos já aprovados.



Reiteramos que a SECULT possui os meios técnicos e jurídicos para prorrogar
os editais e sem prejuízo para os proponentes que têm o direito de receber os
recursos para realizarem seus projetos ainda neste ano.

Gama DF, 05 de maio de 2019.

Atenciosamente,

t"

lsrael Carvalho

presidente do conselho de cultura do Gama
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Solicitação de prorrogação dos editais do FAC 2017: N' 31201'7 áreas culturais; N' 4l2OL7 regionalizado; N" 5/2O17 ocupação.
O movimento culturale o C¡nselho de Cultura do Gama solicitam à Secretaria de Cultura do Distrito Federala prorrogação da vigência dos editais do FAC de
2OL7 para que haja tempo hábil para cumprir o pagamento integral dos valores edltalizados e evitar um prejufzo nos projetos aprovados por mérlto cultural,
de acordo com documento anexo. Gama, OSlOSlZOlg.
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Ao Secretário de Estado de Cultura do DF

Senhor Adão Cândido

Nós cidadãos abaixo-assinados solicitamos à Secretaria de Cultura do Distrito Federal a

prorrogação da vigência dos editais do FAC de 2OL7 para que haja tempo hábil para cumprir o
pagamento integral dos valores editalizados e evitar um prejuízo nos projetos aprovados por
mérito cultural.
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Ao Secretário de Estado de Cultura do DF

Senhor Adão Cândido

Nós cidadãos abaixo-assinados solicitamos à Secretaria de Cultura do Distrito Federal a

prorrogaçäo da vigência dos editais do FAC de 2Ot7 para que haja tempo hábil para cumprir o
pagarnento ¡ntegral dos valores editalizados e evitar um prejuízo nos projetos aprovados por

mérito cultural.
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Solicitação de prorrogação dos editais do FAC 2017: N' 3l20t7 áreas culturais; N" 4/2017 regionalizado; N" SlzOLt ocupação.
O movimento cultural e o Conselho de Cultura do Gama solicitam à Secretaria de Cultura do Distrito Federal a prorrogação da vigência dos editais do FAC de
2OL7 para que haja tempo hábil para cumprir o pagamento integral dos valores editalizados e ev¡tar um prejufzo nos projetos aprovados por mérito cultural,
de acordo com documento anexo. 6ama, O5lO5l2Ol9.
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Ao Secretário de Estado de Cultura do DF

Senhor Adão Cândido

Nós cidadãos abaixo-assinados solicitarnos à Secretaria de Cultura do Distrito Federal a
prorrogação da vigência dos editais do FAC deàOt7 para que haja tempo hábil para cumprir o
pagamento integral dos valores editalizados e evitar um prejuízo nos projetos aprovados por
mérito cultural.
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Ao Secretário de Estado de Cultura do DF

Senhor Adäo Cândido

Nós cidadãos abaixo-assinados solicitamos à Secretaria de Cultura do Distrito Federal a
prorrogação da vigência dos editais do FAC de20t7 para que haja tempo hábil para cumprir o
pagamento integral dos valores editalizados e ev¡tar um prejuízo nos projetos aprovados por
mérito cultural-
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ATA Ns 03/2078

ASSEMBLEIA DO MOVIMENTO CULTURAL DA CIDADE ESTRUTURAL

LISTA TRIPLICE PARA GERÊNCIA DE CULTURA

26 de Agosto Auditório CREAS SCIA/Estrutural
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LtsTA DE PRESENçA (ASSEMBIEIA MOVIMENTO CULTURAI) 26lO8l2OL8

PAUTA:

VOTAçÃO PARA LTSTA TRIPLICE PARA GERENC¡A DE CULTURA DA CIDADE

ESTRUTURAL DF (ART 9e DA LEI ORGANICA DA CULTURA)
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A ADMINISTRAçÃO REGIONAL SCIA/ESTRUTURAL

Brasília, Distrito Federal 27 de Agosto de 2018

Ao Excelentíssimo Administrador

Melquisedeque Portela

O conselho regional de Cultura da Cidade Estrutural DF, vem através desta

informar os três nomes da lista tríplice para a indicação ao cargo de Gerente de Cultura

decorrente da assembleia do movimento Cultural de acordo com o Art 9 da LOC:

1- Marcelo de Sá Júnior

2- Clécio Sousa Luz

3- Fernando Cardoso Costa

Atenciosamente,

PRESIDENTE CRC

(61) 98463932s
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ATA Ne 02/2018

REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CULTURA DA CIDADE ESTRUTURAL-DF

21 de Agosto de 2018 na Administração RegionalSClA/Estrutural
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LrsTA DE PRESENçA ( REUNTÃO CRC ESTRUTURAL l2tlO8l2OL8

LOCAL: ADMTNTSTRAçÃO REGTONAL SC|A/ESTRUTURAL

PAUTA:

1- RECOMPOSTCÃO DO CRC

2- ART 99 DA LEI ORGANICA DA CULTURA (LISTA TRIPLICE PARA GERENCIA

DE CULTURA)
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ATA N.O 01/2019 - REUNñO DO CONSELHO DE CULTURA DA CIDADE
ESTRUTURAL

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às vinte horas,
no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS da
Cidade Estrutural, toi realizada a reunião do Conselho de Cultura. Estavam
presentes quatro conselheiros: DIEGO WASHINGTON, FERNANDO RUSH,
ANTONIO CARLOS, RAIMUNDO ALVES, MARCELO DE SA, RODRIGO
ABREU, GERMANO GUEDES, AMILTON PRADO, V.ERINALD.O GUEDES,
ALEXANDRE BELTRAN E HUGO NASCIMENTO. O PresidENtE dO CONSCIhO

Diego Washington iniciou à reunião contextualizando a última reunião do ano
de 2018, e agradeceu aos presentes e ao novo Administrador da Cidade
Estrutural Germano Guedes por prestigiar a reunião do Conselho de Cultura e
desejou uma ótima gestão. O Administrador Germano agradeceu ao conselho
e aos presentes, e se colocou a disposição do conselho de cultura para ser um
parceiro de todas as horas, reconhece as lutas, e as dificuldades de se produzir

cultura na Cidade Estrutural e no DF, pediu ajuda dos conselheiros para mudar
essa realidade principalmente da cidade e que vai trabalhar com todos sem
discriminação de partido, raça ou cor, todos são bem vindos para ajudar na

nova gestão. Após a fala do Administrador o presidente franqueou a palavra

aos conselheiros para discorrer .sobre o ponto de pauta da reunião, 1o)

lnformès; 20) Elaboração de sugestões para a nova gestão 2019 da Cidade
Estrutural; 3ô) Recomþosição dã diretoria do conselho; 40) lndicaçäo de lista

tríplice para o Cargo de Gerente de Cultura da Administraçäo da Estrutural. O

conselheiro Marcelo Paulista informourque"assumiu'a'gerência'de'cuftura da
cidade Estrutural no final da gestäo do governo Rolemberg, como uma missão
do conselho, ressaltou que seu trabalho maior'fo'i semear em "2018, para que

os agentes de cultura da Cidade Estrutural pudesse colher em 2019, falou da
Lei Orgânica da Cultura que foi uma conquista após muita luta dos produtores

de cuttura do DF, desejou um ótimo trabalho pa.a a nova gestão e se colocou a
disposição do conselho e da Administiação para ajudar a desenvolver a cultura
na cidade. O presidente inverteu a pauta nos itens dois e três, e propôs a

recondugão do Marcelo de Sá, mais conhecido como Marcelo Paulista aos
quadros do conselho. Foi aceito por todos os conselheiros a proposta do
presidente. Ficou decido que os conselheiros iriam enviar suas propostas para

Conselheiro Marcelo Paulista para concatenar em um documento do conselho
as sugestöes 2019 de cultura para entregar ao Administrador Germano
Guedes. Foi indicado por todos os conselheiros para"o cargo'de 'gerente de
cultura, junto com o novo Administrador Germano Guedes, o conselheiro
Raimundo Francisco Alves Abreu. O mesmo se comprometeu em representar o
conselho de cultura e os interesses da sociedade da cidade Estrutural. A
próxima reunião foi agendada para segunda feira da segunda semana de
fevereiro de dois mil e dezenove, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, o

e, rnando Rush,Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião
lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos

'I
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