
 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 1 - de 12 

ATA 

352ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 15 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 352ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        Solisângela Rocha dos Montes – Vice-Presidente do Conselho 

•        Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Fernanda Barbosa Adão - Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h16, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

 

 10H00 - INFORMES:  

o Lei Aldir Blanc  

o FUNPAC - Lei complementar nº 933, de 14 de novembro de 2017  

o LOC: Artigo 66 inciso I - saldo de exercício anteriores apurados no balanço anual, 

objeto de transferência de crédito para o exercício seguinte.  

o Demora na resposta aos proponentes pela SUFIC  

o Documento Iara Alves sobre LGBTQ+  

o Resposta do Fórum de Gerentes e da SECEC - Portaria conjunta.  
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o Recurso de Projetos - Pareceristas  

 

ORDEM DO DIA  

11h10 - Eleições CRCs 2020:  

Validação do formulário de votação  

Encerramento dos recursos para candidaturas  

11h40 - Art 65° Parágrafo 5° - Regulamentar o artigo e publicar 

 

O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades informando sobre um projeto de Decreto Legislativo nº 220 de 2020, da Arlete 

Sampaio, para sustar os efeitos do Decreto 39.896 de 13 de junho de 2019 do DF. que altera o 

Decreto 38.933 de 15 de março de 2018, que regulamenta o regime jurídico de fomento da 

cultura no DF instituído pela LOC. A Conselheira Rita Andrade complementou que se trata da 

segunda tentativa feita pela Deputada para barrar o referido decreto que dispõe sobre a 

possibilidade do acesso ao FAC por todo território nacional.  

Wellington informou sobre a última reunião do comitê Aldir Blanc na segunda-feira. 

Apresentou um questionamento feito por uma cidadã sobre o não recebimento do auxílio 

emergencial após seu cadastro e qual próximo passo a ser feito. A Conselheira Solisângela 

Montes informou que o processo se encontra em fase de compilação das linhas de crédito pra 

enviar ao Dataprev para então fazer a checagem dos dados. Explicou que ao ser devolvido será 

feito o primeiro filtro e na primeira linha já está tudo certo. Disse que caso a pessoa faça a 

inscrição e não esteja recebendo nenhum auxilio do Governo Federal será feito 

automaticamente o pagamento do recurso assim que chegar. Já a linha 2 ainda está passível de 

algumas informações que o governo ainda não passou e a única informação determinada foi 

somente sobre o CPF, mas em relação a outros tramites como declarações negativas, 

equipamentos e critérios mais específicos ainda não foi transmitido. Está sendo realizada uma 

consulta a Procuradoria Geral para saber se podem adiantar alguma determinação previamente 

e que o Ministério do Turismo informou que sairão novas regras para essa linha. Mesmo com 

a sugestões da Sociedade Civil e da Conferência não há a condição para fechar todas as regras 

da linha 2. Estão começando a separar cadastros de CPF, CNPJ, MEI, coletivos, por categorias 
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para adiantar o processo e assim que for decidido o certame os primeiros beneficiados serão 

informados por e-mail. A Conselheira Rita questionou quais encaminhamentos seriam feitos já 

que o lançamento da Portaria estava programado para o término da semana. Foi esclarecido 

pela Sol que para ter celeridade, a Portaria será lançada e sofrerá adaptações diante do 

regulamento definido. Disse acreditar que a liberação da verba à SECEC já deve acontecer na 

semana que vem.  

 No que se refere a FUNPAC, Wellington indagou sobre a solicitação de vistas ao 

processo à AJL da SECEC e foi respondido pela Secretária Executiva Joana Macedo que ainda 

não houve retorno do gabinete para tal. Rita Andrade disse a aprovação do estatuto não foi 

debatido devidamente, não foi aprovado pelo pleno do CCDF, o tramite foi não continuado pelo 

CCDF como determinado, e não realizados GTs, comitês consultivos ou fiscais para discutir o 

assunto, ou seja, não seguiu os tramites determinados pelo decreto do governador. Ressaltou 

também a não realização de uma consulta técnica para levantar quais cargos devem ser criados, 

dos quais não foram determinados pelo estatuto. Informou que a Frente Parlamentar entrou em 

contato avisando que o processo está tramitando em nível de urgência na Câmara. A 

Conselheira Sol Montes informou que o processo se encontra na COF, que é uma comissão de 

mérito e admissibilidade onde o projeto pode ser parado ou continuado. Dando continuidade 

ele seria encaminhado para CCJ porém o processo foi distribuído concomitantemente para a 

COF e CCJ para admissibilidade então, neste caso, no sentido formal, não há nenhuma 

intervenção que possa ser feita e que inclusive foi realizado um estudo de impacto financeiro já 

aprovado. Sugeriu ao Presidente do CCDF tentar uma conversa com a Câmara Legislativa sobre 

a matéria, protagonizar o diálogo e corrigir os possíveis atropelos. Disse que por conta do 

projeto já se encontrar no Legislativo não há o que a AJL da SECEC possa fazer. No instante 

que saiu da SECEC, pra Casa Civil, seguindo para o Gabinete do Governador, que o 

transformou em proposta de decreto e já se encontra na Câmara Legislativa, seria mais ágil o 

Conselho tentar uma conversa direta com os responsáveis para mudar o fluxo do 

encaminhamento. A Conselheira Iara Alves relatou ter participado junto a Rita na reconstrução 

da minuta ponto-a-ponto, com as alterações necessárias, e não foram consideradas em nenhum 

instante antes do envio do estatuto. Ratificou a fala da Sol e acredita numa interferência direta 

na Câmara para apresentar essas faltas no procedimento e não somente da matéria. Sugeriu o 
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encaminhamento de um ofício e de um diálogo junto ao Presidente em medida de urgência. A 

Conselheira Fernanda Adão ressaltou que a participação social deve ser garantida por todo o 

pleito e que o CCDF é instância de participação e não coordenação, mas sim a SECEC que é a 

instância de coordenação do SAC do qual a FUNPAC é elemento. Concorda em resgatar todos 

os encaminhamentos e manifestações feitos na época com temática FUNPAC e elaborar um 

documento formal construído coletivamente por todos os membros do Conselho, 

responsabilizando todos, com o debate pela sociedade civil o que já foi deliberado para então 

ser apresentado à CLDF. Ressaltou também que, ao seu ver, os não encaminhamentos corretos 

do processo são de responsabilidade do coordenador. Rita concorda com a medida de urgência 

sugerida pela Iara e Sol e sugeriu ao Presidente tentar um contato direto com a CLDF e assim 

deflagrar o trâmite irregular dentro da SECEC. Disse considerar a criação de 32 cargos sendo 

16 de chefia, uma situação indecorosa diante das dificuldades apresentadas pela pandemia. Num 

momento que é solicitado um olhar especial do Secretário ao artigo 67 da LOC, no que se refere 

as contratações de equipe para celeridade dos processos do FAC, com uma resposta seguindo 

no argumento que não é possível contratações pois não condiz com a realidade. Ao ser 

questionado pela Conselheira Beth Fernandes sobre o não acompanhamento do CCDF ao 

processo foi esclarecido que, assim como ela, todos foram pegos de surpresa e ressaltado pela 

Rita sobre as diversas solicitações feitas por ela na época as documentações e manifestações, 

porém nunca foi atendida. Rita disse que irá disponibilizar as documentações e minutas que 

possui para Iara tomar melhor compreendimento do que foi realizado após pedido de 

compartilhamento feito pela mesma. O Presidente solicitou à Conselheira Rita um oficio para 

encaminhar para instância de tramitação do processo na CLDF, solicitando vistas e uma 

reunião. O Presidente Wellington Abreu solicitou também uma orientação de encaminhamentos 

internos para otimizar as ações. Iara sugeriu que os representantes do Governo do Conselho 

fizessem um diálogo junto ao Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, para informar sobre 

essas questões anteriores à entrada dele. Solisângela Montes informou que na reunião anterior 

de alinhamento pela equipe da SECEC houve atualização dos acontecimentos. Ressaltou que o 

processo formal da FUNPAC já está adiantado e dependendo do que seja escrito não surtirá 

efeito. Orientou que deve partir do Presidente a ação, além da necessidade de formalizar um 

documento pelo CCDF, de acordo com o que está no processo legal, para a devida intervenção 
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política. Orientou que seja feita a solicitação de uma audiência diretamente à Comissão, mas 

que primeiramente que seja solicitada uma reunião institucional do Presidente do CCDF, ou 

com o Presidente da Comissão, Deputado Agaciel Maia, ou com o Deputado Reginaldo 

Sardinha, pela CCJ, do qual por ser uma questão mais política, acredita ser o melhor caminho 

a seguir. A Conselheira Iara solicitou apoio à Sol nos caminhos a serem feitos na Câmara 

Legislativa, na construção do documento, e que fizesse a articulação junto ao Presidente por ser 

também Vice do CCDF, pois acha necessário o suporte de alguém que tenha esse conhecimento 

interno. A Conselheira Sol se colocou à disposição num momento de encaixe em sua agenda 

para ajudar na articulação e na construção dos documentos. Foi deliberado que Wellington e 

Rita irão construir uma primeira proposta de documento para complementações da Conselheira 

Sol à noite e então o devido encaminhamento no dia seguinte à Câmara Legislativa. 

Quanto o Artigo 66 inciso I - saldo de exercício anteriores apurados no balanço anual, 

objeto de transferência de crédito para o exercício seguinte, da LOC, o Presidente do CCDF 

ressaltou sobre a necessidade de uma manifestação do Conselho sobre o não cumprimento deste 

artigo pela SECEC diante dos pronunciamentos pelo setor cultural sobre o pleito. A Conselheira 

Fernanda Adão se colocou à disposição para a construção do documento a ser encaminhado ao 

Ministério Público sobre o não cumprimento da LOC diante de todas solicitações de 

esclarecimentos à SECEC pelo CCDF até o momento. O Presidente irá construir um esboço 

inicial e a Secretária Executiva Joana Macedo irá fazer um levantamento das cartas enviadas à 

Subsecretaria de Fomento.  

No que tangue os documentos enviados ao CCDF sobre o FAC, o Conselheiro 

Wellington Abreu relatou sobre enganos nas análises por pareceristas e a demora no retorno da 

SUFIC em resolver ou esclarecer os enganos, como o caso da Daniela Braga que possuía um 

parecer da categoria de audiovisual no meio da análise para um projeto de dança. Citou também 

o caso do grupo Artetude, com pontuações divergentes no mesmo projeto, além da Pavirada 

Filmes que teve seu projeto indeferido após a análise do seu relatório mesmo sendo previamente 

aprovado. O Conselheiro informou ter entrado em contato com o subsecretário João Moro para 

esclarecimentos inclusive sobre a matéria de divulgação de 3.000 milhões lançados pela 

Secretaria para o Setor Cultural. O Conselheiro esclareceu que o procedimento padrão da 

secretaria é realizado da seguinte maneira: Quando há a liberação do recurso, ele é publicado 
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em diário oficial e em seguida é realizado o contato com os proponentes contemplados. Porém 

houve um equívoco com a divulgação previa desses proponentes. Relatou também sobre a 

existência de empenhos já realizados e de alguns ainda não empenhados, divulgados na mídia, 

sem haver contato direto com os proponentes, os deixando numa situação desconfortável no 

setor cultural como se estivessem enriquecidos diante da possibilidade de executar um projeto 

de 2 anos com uma equipe enorme em um pequeno montante. Disse que ao buscar melhor 

compreensão junto ao Subsecretário da SUFIC foi confirmado trâmite descrito, porém 

justificou que o não pagamento de alguns proponentes ainda não aconteceu porque a SECEC 

estaria num momento de contingenciamento de gastos. Wellington ressaltou que já não sabe 

mais o que dizer aos proponentes quando buscam ajuda e questionou sobre como proceder neste 

quesito. A Conselheira Érica Lewis confirmou sobre a necessidade de publicação do empenho 

para que se possa pagar o proponente, sendo assim há a publicização por parte do governo, uma 

vez que é um pré-requisito publicar no DODF os valores. Ressaltou que também é obrigação 

do proponente também acompanhar os meios oficiais já que essa é a determinação. Ressaltou a 

importância em convocar a SUFIC para maiores esclarecimentos e compreensão do que estava 

sendo exposto. O Conselheiro Pedro Paulo de Oliveira (Pepa) ratificou a fala da Érica uma vez 

que o proponente é o maior interessado no certame. A Conselheira Rita Andrade disse 

concordar com as falas da Érica e do Pepa, porém relatou que o debate explanado é sobre o uso 

da imagem do proponente sem informa-lo sobre seu projeto. Ressaltou sobre o recebimento em 

2019 de um documento nada técnico indicando nomes de pessoas que estariam enriquecendo 

com o FAC, encaminhado para a CLDF que por sua vez questionou a SECEC, causando então 

um imenso desconforto diante de fatos superficiais e não verídicos, com a intensão de 

criminalizar artistas. O Conselheiro Pepa ressaltou que não há nenhuma manifestação pelo atual 

Secretário sobre artista enriquecendo com o FAC. A Conselheira Sol esclareceu que a ASCOM 

só publica o que sai no DODF e ao sair no DODF é a garantia que haverá o empenho ao 

proponente. A ASCOM, como vinculo de comunicação, publica o que é plausível de 

divulgação. Reforçou que tanto no edital, quanto na assinatura do termo de ajuste constam a 

devida responsabilidade pelo proponente de acompanhar o certame. Disse concordar, caso seja 

necessário, analisar a falta de encaminhamento pelo SEI caso a caso, porém não responsabiliza 

o governo pela falta de acompanhamento do proponente ao seu projeto nos meios oficiais. 
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Diante falta de entendimento nos encaminhamentos entre proponentes e a convocação pelo 

FAC após publicação, foi sugerido pela Érica e acatado pelo pleno convidar João Moro a 

participar da próxima reunião.      

Em relação a arte transformista e equidade de gênero, a Conselheira Iara Alves informou 

ter construído uma recomendação direcionada à SUFIC, compartilhado com todos Conselheiros 

para complementações, o documento referente a implementação no CEAC da arte transformista 

e a cultura LGBTQ+ nos editais elaborados pelo FAC, conforme determinado na reunião 

anterior. Foi deliberado que o documento estaria disponível até o dia seguinte para 

complementações para então a Secretária Executiva fazer os encaminhamentos via SEI. 

Lembrou que em relação a equidade de gênero foi deliberado a realização do seminário anual 

“SEMINA” e a formação do comitê que será incentivado pelo CCDF. Gostaria de fazer um 

Grupo de Trabalho para tratar do assunto. Disse então que construirá uma proposta de criação 

do Comitê constituinte para então trabalharem em cima. Os conselheiros Wellington, Érica, 

Rita e Iara formarão esse GT inicial.  

Quanto a resposta à análise técnica do CCDF sobre a Portaria Conjunta 05/2020 - Rede 

Integra Cultura enviada ao Gabinete e Gerentes de Cultura, a Secretária Executiva Joana 

Macedo informou que não houve nenhum retorno até então. A Conselheira Sol se desculpou 

pela demora na resposta já que foi encaminhado a ela a finalização do documento, mas não teve 

tempo de termina-lo diante de tantas outras demandas. Se comprometeu a encaminhar até a 

próxima reunião a resposta oficial da Secretaria ao Conselho. Informou ter recebido um 

documento oficial do Fórum de Gerentes de Cultura que será citado e colocado no processo do 

CCDF. 

A Secretária Executiva informou aos presentes que até o momento também não houve 

resposta da Secretaria à solicitação de acesso à Minuta Padrão do FAC e nem referente ao 

cronograma de ações pelo mesmo.    

 Eleições CRCs 2020:  

Encerramento dos recursos para candidaturas  

 Ao ser questionada sobre os encaminhamentos dos recursos a serem analisados pelos 

Conselheiros, a Secretária Executiva Joana Macedo informou que foram 29 recursos inscritos 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 8 - de 12 

no total mas diante do curto prazo para decupagem ainda não foi  feito a separação já que as 

inscrições foram encerradas na noite anterior a reunião, que por sua vez iniciou cedo no dia 

seguinte. Disse que após o horário do almoço irá disponibilizar os recursos decupados aos 

conselheiros. 

 Wellington informou ter recebido relatos de descontentamento pela comunidade na 

Macro 06 e a dificuldade de acesso ao Conselheiro Pepa (Macro 07). A Conselheira Érica 

informou que foi criado um grupo com a Macrorregião 06 e inclusive houve a solicitação por 

um candidato de trocar a área de atuação no pleito. O Conselheiro Pepa informou que houve 

um problema documental de uma candidata da sua Macro e a orientou a entrar com recurso. 

 A Conselheira Rita apresentou uma questão levantada por sua RA Riacho Fundo II, que 

diante da possibilidade de não alcançarem o pleito de 9 pessoas, se haveria um conselho 

constituído somado com os representantes do Governo. Foi questionado também se também 

serão constituídos Conselhos caso não haja o não alcance da paridade de gênero, das cadeiras 

de acessibilidade e de liderança comunitária.  Beth Fernandes apresentou um ponto para 

próximas deliberações: a união do Conselho nas RAs próximas que não atingiram o pleito. A 

Conselheira Iara Alves explanou que após as análises dos recursos será deliberado sobre os 

casos específicos pois somente então haverão dados consolidados para a constituição dos 

Conselhos.  

O Conselheiro Wellington apresentou também os questionamentos encaminhados a ele 

sobre o processo, sendo eles: Como será o processo de votação? O eleitor deve procurar qual 

endereço eletrônico? Como será o cadastro? Como faz pra votar? Informou ter respondido tudo 

com base no cronograma determinado pelo edital. Porém o questionamento que, segundo ele, 

tem causado mais polêmica, é sobre a possibilidade de construir chapas. Informou que 

pesquisou em várias normativas e não achou nada que vede a criação de uma chapa e 

complementou o processo de votação estipulado pelo edital irá eleger a pessoa física e não a 

chapa uma vez que se vota individualmente em cada candidato.  A Conselheira Fernanda Adão 

explicou que as votações serão feitas por prioridades na hora de votar e a composição vai sendo 

complementada até alcançar as 9 vagas, incluindo a suplência. Explanou estar mais preocupada 

naquele instante em deliberar sobre as constituições dos Conselhos para as análises dos recursos 

que chegaram do que validar o formulário de votação que poderia ser feito num outro momento. 
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A Conselheira Rita Andrade disse estar preocupada com a formação de Chapas de 

ideologias semelhantes atrapalhando a versatilidade na construção do Conselho e sugeriu a 

publicação de uma nota esclarecendo o posicionamento do CCDF. Sugeriu também a realização 

de um relatório para deixar claro à próxima gestão como foi a construção do processo, pontos 

positivos e negativos e como acreditam melhorar. Como, por exemplo, a não clareza no edital 

sobre a necessidade de votar nas cadeiras de acessibilidade e liderança comunitária. Fernanda 

concordou com a fala da Rita e complementou que no processo de deliberação para votação 

online foi claro a obrigatoriedade de votar nas duas instâncias além do segmento cultural.  

A Conselheira Rita sugeriu que após o recebimento dos recursos, cada conselheiro faça 

um relatório da sua Macro por RA para não sobrecarregar somente uma pessoa. Iara propôs que 

os conselhos que não alcançaram a paridade de gênero sejam formados, já que essa é a primeira 

vez que é pleiteado sobre esse tema e lembrou quanto a existência da possibilidade disso 

acontecer. Em relação ao quantitativo para formação de Conselho sugeriu acatar o mínimo de 

4 candidatos, pois somando com os membro natos formaria um conselho com 7 pessoas, ou 

seja, maioria numérica determinada na LOC. Quanto a acessibilidade sugeriu seguir a lógica da 

equidade de gênero e caso não haja liderança comunitária, sigam sem a mesma. No que se refere 

a liderança comunitária foi sugerido então que as cadeiras sejam preenchidas e futuramente o 

próprio Conselho defina quem ocupará essa instância. Rita lembrou que não existe na LOC ou 

no edital a possibilidade de composição dos conselhos caso não seja alcançado o certame 

quantitativo para a composição (9 pessoas). A Conselheira Fernanda questionou sobre a 

possibilidade de união de conselhos como Octogonal/Sudoeste e Cruzeiro que se manifestaram 

a favor.  

Diante da possibilidade de remanejamento para ocupação da vaga para deficiência e 

contemplar o Pleito, foi esclarecido que caberia ao ponto focal da Macro analisar o currículo, 

conversar com o candidato e analisar a viabilidade troca ou não.        

Foi sugerido pela Rita acatar as documentações entregues no processo recursal para 

alcançar o pleito de composição, uma vez que existe a possibilidade de anexar documento 

durante o cadastro, além da necessidade de atenção a todas especificidades do processo e a 

dificuldade de cada um. Iara ratificou a fala da Rita e complementou que seria a hora de agir 
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dessa maneira na prática e considerar o empenho de cada um. Foi deliberado pela homologação 

das candidaturas daqueles que apresentaram documentações complementares na fase recursal.  

Foi deliberado pontualmente pelo pleno as seguintes considerações: 

o Serão aceitas documentações de complementação na fase de recursal; 

o Conselhos que não alcançarem a equidade de gênero serão considerados; 

o Conselhos que não possuírem liderança comunitária ou contempla a 

acessibilidade serão constituídos;  

o Será aceito a solicitação de troca de instância;  

o Conselhos que não alcançarem o certame quantitativo de 09 (nove) componentes 

não serão constituídos - LOC; 

o Conselhos de Regiões Administrativas diferentes não são passiveis de unificação 

– LOC. 

No que se refere a ocupação da vaga de acessibilidade, a conselheira Rita questionou 

novamente como será considerada a ocupação da cadeira caso não haja inscrição nesta 

instância. Disse que não há vedação da formação do Conselho caso não haja inscritos assim 

como a equidade de gênero. Solicitou que fosse pensado com cuidado e debatido na próxima 

reunião a situação para ocupação dessa cadeira, pois mesmo sendo vaga destinada a 

acessibilidade e políticas afirmativas, ambas compõem o segmento cultural em si e precisam 

ser pensadas conforme as especificidades locais. A Conselheira Fernanda ressaltou que como 

disposto na LOC, essa vaga é garantia de direito e o processo, é preciso ter coerência nas falas 

e práticas entre todos na análise das especificidades. Pediu que todos façam o relatório e 

apresente as especificidades para a ocupação das vagas por RA de acordo com as análises feitas.  

Foi levantada pela Fernanda a questão sobre a ocupação da vaga por um candidato que 

compõe outro conselho no DF. Disse que uma candidata aposentada pelo Ministério Público 

entrou em contato solicitando informações por já fazer parte no Conselho de Segurança. 

Wellington disse já ter pesquisado sobre o assunto e não foi encontrado nada na LOC que 

especifique sobre isso, achou somente uma Resolução, a nível de DF, na lei 4.585 que dispõe 

sobre a participação de servidor ou empregado público como membro da sociedade em órgão 

de deliberação coletiva direta, autárquica e fundacional, que em seu artigo 1º veda  a 

participação em mais de um conselho ainda que na condição de suplente, mas não há nada no 
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âmbito do Governo Federal. Érica informou que a AJL se posiciona contra pois considera como 

conflito de interesse, que inclusive ao solicitar a participação no CONEC ou no CONDETUR 

seu pedido havia sido negado, com ou sem Jeton. A Conselheira Rita relatou que para assumir 

a suplência do CCDF foi necessário abrir mão do CRC na época, sugeriu então que a conselheira 

Fernanda informasse a candidata sobre a possibilidade do pleito. Já na questão da aposentadoria 

pelo Governo (servidor inativo) será feito um levantamento por todos para deliberação. A 

Conselheira Rita explanou que muitos servidores trabalham na área cultural após se 

aposentarem pois não se encontram mais inseridos nos tramites administrativos, além de ser o 

momento de dedicação a mesma, e isso tem que ser considerado uma vez que há inúmeros 

aposentados inscritos e não houve essa determinação no Edital. Fernanda complementou que 

não há o registro suficiente para saber quem está aposentado no certame e se for vedado surgirão 

problemas com muitos outros inscritos. Foi esclarecido que será aceito as inscrições de 

aposentados uma vez que não está no certame a vedação.  

Foi deliberado que será feito uma nova reunião extraordinária no dia 17/09/2020, de 

10h00 às 12h00, onde serão apresentados os relatórios das macros por RA de cada conselheiro 

e feito as deliberações finais sobres as especificidades encontradas, assim como a validação do 

formulário de votação das eleições. Será feito também um pronunciamento do CCDF após as 

deliberações das candidaturas válidas sobres os CRCs que não conseguiram alcançar o certame.  

Validação do formulário de votação  

Foi deliberado que o formulário de votação será abordado na reunião extraordinária 

voltada especificamente para as eleições no dia 17/09/2020. 

 

Art 65° Parágrafo 5° - Regulamentar o artigo e publicar 

Foi sugerido pela Conselheira Beth Fernandes e acatado pelo Pleno, que será deliberado 

sobre o artigo após a próxima reunião, da qual será convidado a Aline Maria e João Moro para 

tratar sobre os questionamentos apresentados pela comunidade. Foi complementado pelo 

Presidente Wellington Abreu que a SUFIC possui uma proposta para o artigo para apresentar 

ao Conselho. 
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A reunião encerrou-se às 13h14, ficando a atribuição de redação da ata para a Secretária 

Executiva, Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e 

Conselheiras no dia 24 de setembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

Conselheiras e Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 24 de setembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Solisângela Rocha dos Montes  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

352ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 15/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Wellington Abreu 
09:59 

bom dia a todas e todos 

Você 
10:26 

Encaminhei semana passada, Conselheira Beth 

o microfone tava desligado 

Beth Fernandes 
10:26 

me passa o numero do processo, por favor 

Iara Alves 
10:28 

me inscrevo 

Rita Andrade 
10:29 

Exato presidente, o Decreto atribui ao CCDF toda a responsabilidade de aprovar o Estatuto da 

FUNPAC.  

Fernanda Morgani 
10:31 

me inscrevo 

Rita Andrade 
10:31 

Uma vez que está tramitando em caráter de urgência na CLDF temos que adotar o mesmo critério de 

URGÊNCIA para analisar e corrigir esse tramite. 

Beth Fernandes 
10:32 

do que conheço de legislaivo, concordo com Sol 

Rita Andrade 
10:32 

Quero me inscrever. 

Você 
10:32 

00150-00004897/2020-70 

Beth Fernandes 
10:32 

obrigada Joana 

Beth Fernandes 
10:37 

Para mais efetividade, entrar em contato com CLDF.  

Fernanda Morgani 
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10:41 

penso ser esse o encaminhamento 

virar pontp de pauta 

Rita Andrade 
10:42 

De acordo Beth! 

De acordo Fernanda. 

Beth Fernandes 
10:44 

não me lembro de tem ouvido aqui, desde que entrei até semana passada 

Iara Alves 
10:44 

Inclusive esse foi um dos motivos que pedimos pela saída do secretario executivo do CCDF a época. 

Rita Andrade 
10:45 

São muitas bombas conselheira Beth. Esse Governo ñ facilita vida de ninguém. 

Iara Alves 
10:48 

inscrita 

Rita Andrade 
10:51 

Inscrita 

Iara Alves 
10:53 

ótimo. 

Erica Lewis 
10:56 

00150-00004897/2020-70 esse!  

Wellington Abreu 
11:01 

Art. 66. Constituem receitas do FAC: I – saldo de exercícios anteriores apurados no balanço anual, 

objeto de transferência de crédito para o exercício seguinte;  

Sol Montes 
11:02 

Joana, tem o número do processo do Artigo 66? 

Iara Alves 
11:06 

inscrita 

Sol Montes 
11:08 

@Joana? 

Você 
11:10 

estou averiguando.  

Sol Montes 
11:11 
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Obrigada  

Você 
11:14 

00150-00001339/2020-52 

Rita Andrade 
11:14 

Gostaria de me inscrever. 

Beth Fernandes 
11:17 

Publicização é via Diário Oficial A partir daím a iformação é pública e assim deve ser, quando se trata 

de recursos ´públicos 

Matéria da Secec é informação oficial. 

Sol Montes 
11:18 

Princípio da Publicidade  

Beth Fernandes 
11:19 

Absolutamente legal.  

O instrumento de informação de governo é o DODF 

Beth Fernandes 
11:20 

Inclusive, tem membros da sociedade civil que abastecem perfis , importantes, de informação nas 

redes sociais, acompanhando o DO 

Quem está fazendo isso, Rita?  

Beth Fernandes 
11:21 

Quem está dizendo que os artistas estão ficando ricos como FAC?  

Essa fala deve ser dirigida a esses "falantes" 

Beth Fernandes 
11:30 

A Secretaria está mostrando que tem projeto bom e foi classificado. A leitura está sendo feita de 

maneira torta 

Rita Andrade 
11:34 

De acordo com a proposta da Conselheira Erika 

Você 
11:36 

Ok 

Beth Fernandes 
11:38 

beth5050.bf@gmail.com 

Erica Lewis 
11:39 

erica.culturars@gmail.com 

Rita Andrade 
11:39 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 4 - de 12 

Eu gostaria de entrar no GT  

sim 

Beth Fernandes 
11:41 

chegou! 

Iara Alves 
11:41 

Ótimo! 

Compartilhei com a Erica e a Beth. 

Erica Lewis 
11:42 

Recebi. Obrigada Iara! 

Iara Alves 
11:43 

Grupo de trabalho Equidade de Gênero: Iara, Erica, Beth, Rita e Wellington. 

Você 
11:43 

Ok 

Sol Montes 
11:44 

Que Grupo lindo. Super apoio essa pauta. 

Beth Fernandes 
11:44 

essa pauta é das meninas, mas menino entra! 

Iara Alves 
11:44 

hahaha 

Sol Montes 
11:49 

Wellington é bendito ao fruto 

Rita Andrade 
11:50 

Caí do nada! 

Beth Fernandes 
11:51 

machucou? rsrsrsrsr 

Rita Andrade 
11:52 

Minhas perguntas: Qual o mínimo de candidatos eleitos para fechar um CRC 

Se ñ atingir o número de 5 mulheres?  

Rita Andrade 
11:54 

Se as cadeiras de acessibilidade e Liderança comunitária ñ forem preenchidas, candidatos do 

segmento cultural podem ocupar essas vagas? 

Beth Fernandes 
11:54 
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Devemos unir RAs em conselho único? 

Iara Alves 
11:54 

Qual o mínimo de conselheirxs da sociedade civil para formar o CRC? 

Rita Andrade 
11:55 

Uma pregunta recorrente, o CCDF vai promover uma seminário como prevê a lei? 

Iara Alves 
11:55 

O que fazer com as chapas? 

Rita Andrade 
11:56 

sim! 

exato presidente. nada veda a criação de chapa. 

Beth Fernandes 
11:57 

o voto é individual... 

Fernanda Morgani 
12:00 

gostaria de me inscrever 

Rita Andrade 
12:00 

conselho de chapa: As chapas eleitorais são combinações realizadas entre candidatos que se afinam 

em suas ideias. 

gostaria de me inscrever 

Beth Fernandes 
12:01 

vou sair 2 minutos... 

Erica Lewis 
12:01 

Pergunta CRCs: Pode mudar a candidatura de "Segmento Cultural" para "Liderança Comunitária"? 

Considerando que o candidato tem comprovação de atuação como tal e não há nenhum outro 

candidato inscrito como líder comunitário nesta RA? 

Beth Fernandes 
12:03 

voltei 

Rita Andrade 
12:03 

Caiu Beth, doeu? kkkk 

Wellington Abreu 
12:04 

1 - Pergunta - 6 candidatos homologados - configura conselho? 2 - 5 mulheres o conselho pode 

avançar? Liderança comunitária 3 - 18 (Sexta feria) resultado na lista final 4 - Como será o processo 

de votação? 5 - O eleitor deve procurar que endereço eletrônico? 6 - Como faz para se cadastrar? 7 - 

Como faz para votar? 8 - Pode construir chapa?  
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Beth Fernandes 
12:04 

não cai... fui ali! 

Wellington Abreu 
12:05 

Nomes artísticos nos formulários - Pedido da Comunidade Cultural 

Rita Andrade 
12:08 

Oi Beth, achei que vc tinha caído!  

Rita Andrade 
12:11 

ok Fernanda 

Estou apenas dizendo que temos que olhar p/ a sMACROS e fazer esse fechamento. 

Gostariai de me inscrever 

Rita Andrade 
12:17 

Exato 

Erica Lewis 
12:20 

Lago Sul tem somente uma habilitada. Pode unificar ao Plano Piloto? 

Beth Fernandes 
12:21 

LOC dá o número de conselheiros, ou seja, não podemos mudar 

Fernanda Morgani 
12:22 

Todos podem acessar os relatórios por pedido à Joana 

foi dito no começo de todo o processo 

Você 
12:22 

acabei de fazer a separação 

Fernanda Morgani 
12:22 

para que cada ponto focal tenha independência no trabalho da macro 

Você 
12:22 

liberado aos que que entraram com recurso 

Rita Andrade 
12:23 

Gostaria de me inscrever 

Beth Fernandes 
12:26 

pela LOC, o CRC é de uma AR, ou seja, podemos juntar sem mudar a lei? 

Iara Alves 
12:27 

é a mesma coisa da composição de 9 pessoas 

Beth Fernandes 
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12:27 

isso 

Iara Alves 
12:27 

se um não pode o outro não pode 

Beth Fernandes 
12:27 

Pois é, Iara. Fui ler agora com cuidado 

Rita Andrade 
12:27 

quero me inscrever 

Fernanda Morgani 
12:28 

as diligências estavam previstas 

o que foi alterado foi o prazo 

Iara Alves 
12:29 

sim 

Wellington Abreu 
12:30 

ítem por ítem 

vamos votar item por item 

Observar o momento atual e deliberar sobre os assuntos 

quais são? 

Wellington Abreu 
12:32 

menos de 9 forma? será aceito? 

Beth Fernandes 
12:32 

teve uma pessoa da minha macro, que juntou um grupo pra ajudar.. até na AR! 

Fernanda Morgani 
12:32 

isso aconteceu em todas as macros 

Beth Fernandes 
12:32 

ela achava que o celular dela tina mandado tudo... 

Fernanda Morgani 
12:33 

tudo que um de nós vivenciou todos vivenciamos 

vamos encaminhar genteemmmmmm 

Iara Alves 
12:33 

e precisamos ter empatia, fernanda 

sim 

Fernanda Morgani 
12:33 
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Sim. Mas precisamos saber quais casos precisamos ter empatia. 

estamos falando sem saber o que consta em cada recurso certo?  

Wellington Abreu 
12:34 

Vamos aceitar a documentação da fase de recurso? Incompleta tb? 

Beth Fernandes 
12:34 

isso.Fernanda 

Fernanda Morgani 
12:34 

O conselho precisa destes recursos para composto? 

Rita Andrade 
12:34 

SIM 

Erica Lewis 
12:35 

Quinta eu posso 

Beth Fernandes 
12:36 

quinta, das 9 às 11h é suficiente 

Fernanda Morgani 
12:36 

3 horasss??? 

nossa muita coisa 

Iara Alves 
12:36 

quinta eu posso 

Beth Fernandes 
12:36 

2 horas no maximo 

Wellington Abreu 
12:38 

Conselho com menos de 5 mulheres? SIM ou NÃO?  

Erica Lewis 
12:39 

Pode tricar de segmento cultural pra Liderança comunitária? SIM ou NAO? 

Fernanda Morgani 
12:39 

Sim concordo que os conselhos sejam formados mesmo sem paridade e sem acessibilidade, desde 

que, o Conselho providecie após a formalização.  

Beth Fernandes 
12:40 

Erika, sua pergunta já está respondida na LOC. Se ele comprova, sim 

Erica Lewis 
12:40 

Tbm entendo que a prioridade é ter conselho 
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Wellington Abreu 
12:40 

Conselho com menos de 9 candidatos, forma conselho? SIM ou NÃO 

Beth Fernandes 
12:41 

Não 

Iara Alves 
12:41 

Não 

Wellington Abreu 
12:41 

Conselho com menos de 5 mulheres? SIM ou NÃO?  

Rita Andrade 
12:41 

Sim 

Beth Fernandes 
12:41 

Sim 

Wellington Abreu 
12:41 

SIM 

Iara Alves 
12:41 

sim 

Fernanda Morgani 
12:41 

sim 

Erica Lewis 
12:41 

Sim 

Sol Montes 
12:41 

Sim 

Você 
12:42 

Conselho com menos de 5 mulheres: SIM 

Wellington Abreu 
12:42 

Pode trocar de segmento cultural pra Liderança comunitária? SIM ou NAO? 

Rita Andrade 
12:42 

Sim 

Wellington Abreu 
12:42 

SIM  

Beth Fernandes 
12:42 
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sim 

Erica Lewis 
12:42 

Sim 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:42 

SIM 

Você 
12:42 

Trocar segmento: SIM 

Sol Montes 
12:43 

Sim 

Fernanda Morgani 
12:43 

Não 

Wellington Abreu 
12:43 

Conselho com menos de 9 candidatos, forma conselho? SIM ou NÃO 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:43 

NAO 

Wellington Abreu 
12:43 

Não 

Iara Alves 
12:43 

não 

Fernanda Morgani 
12:43 

Não 

Beth Fernandes 
12:43 

não, loc não permite 

Erica Lewis 
12:43 

Não 

Você 
12:44 

Conselho com menos de 9 Candidatos: LOC: NÃO 

Fernanda Morgani 
12:45 

isso 

Rita Andrade 
12:45 

Ok Presidente! 
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Fica aí a provocação CCDF 

Você 
12:50 

Conselho com menos de 5 mulheres: SIM Trocar segmento: SIM Conselho com menos de 9 

Candidatos: LOC: NÃO  

Erica Lewis 
12:51 

Art. 20. O CRC é composto de: I – 3 representantes do Poder Público, sendo: a) 1 da administração 

regional ou representante por ele indicado; b) 1 da gerência de cultura; c) 1 da diretoria regional de 

ensino ou estrutura equivalente; II – 8 representantes da sociedade civil com atuação na área cultural, 

eleitos pela comunidade local para vagas de concorrência geral, sendo 1 deles pessoa com 

deficiência e do segmento da arte e cultura inclusiva, observadas as seguintes condições para a 

candi 

Iara Alves 
12:54 

pode 

Beth Fernandes 
12:55 

nem edital fala sobre isso 

Iara Alves 
12:55 

pode, só não pode se receber jeton 

Beth Fernandes 
13:00 

decreto 33.564, de 2012 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70800/Decreto_33564_09_03_2012.html  

Rita Andrade 
13:01 

exato 

Beth Fernandes 
13:01 

ops, esse decreto foi regovado 

O que substitui é este 

39738, de 2019 

Rita Andrade 
13:07 

ok! 

Iara Alves 
13:08 

Ok 

Fernanda Barbosa 
13:09 

Blz 

Iara Alves 
13:13 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F70800%2FDecreto_33564_09_03_2012.html
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sim 

Rita Andrade 
13:13 

Sim 

ok! 

Sol Montes 
13:13 

Sim 

preciso me ausentar. Tenho reunião daqui a pouquinho. 

Sol Montes 
13:14 

Certinho. Deixa comigo 

 

 

 

 


