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ATA 

353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 17 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 353ª 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 

•        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 10h15, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA  

10h10 - Eleições CRCs 2020:  

Relatórios dos Conselheiros sobre as candidaturas por RA  

Deliberações para validação das candidaturas  

Validação do formulário de votação 

 

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

as atividades resgatando as deliberações feitas na reunião anterior a respeito das eleições, sendo 

elas: A constituição de conselhos com menos de 5 mulheres, a possibilidade da troca de 
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segmento cultural caso seja solicitado pelo candidato e a não constituição dos conselhos com 

menos de 9 eleitos seguindo a LOC.  

 

Relatórios dos Conselheiros sobre as candidaturas por RA  

Cada Conselheiro decidiu apresentar suas especificidades de acordo com sua 

Macrorregião e RA após o levantamento feito para a construção do seu relatório, de acordo com 

o determinado na reunião anterior:   

O Conselheiro Wellington Abreu relatou que todas suas regiões administrativas foram 

contempladas. Disse que as inscrições se iniciaram timidamente, porém tomaram impulso no 

decorrer dos dias. Lembrou sobre a consulta pública realizada no dia 25 de junho via Google 

Meet onde foi apresentada o Edital à comunidade. Lembrou também que a Minuta do Edital foi 

aberta para consulta pública no dia 16 de junho de 2020, enviada a AJL para ser criada uma 

Resolução para contemplar o certame a respeito das eleições em formato on-line, sendo enviada 

para publicação no DODF no dia 16 de julho de 2020. Relatou a criação de grupos das 

macrorregiões pelos pontos focais onde foram disponibilizados, não somente o e-mail oficial, 

mas contatos pessoais diretos de cada um, o que possibilitou esclarecimentos diretos e 

recebimentos de sugestões pela comunidade.    

A Secretária Executiva Joana Macedo, diante da ausência da Sol Montes, explanou que 

nenhuma Região Administrativa da macrorregião 02 atingiu o certame após as análises das 

inscrições. Explicou que houveram muitas inscrições repetidas o que induziu ao erro na 

contagem para contemplação do pleito. Explicou também que na planilha o que continua como 

diligência foram as inscrições que não deram retorno algum, logo inabilitadas.  Relatou que as 

macrorregiões que não apresentaram recursos foram justamente a 02 (Sol) e a 04 (Fernanda). 

Rita Andrade, suplente, disse não ter sido acionada em nenhum instante na falta do 

comparecimento da Conselheira Sol.  

 Rita Andrade, ponto focal da macrorregião 03, relatou que inicialmente era uma 

macrorregião descrente que as metas seriam atingidas, mas todos trabalharam muito para atingir 

o mínimo necessário. Relatou que dentro das 04 regiões somente Riacho Fundo II não 

conseguiu alcançar o quantitativo, com 8 habilitações validadas. Ressaltou que Riacho Fundo 

II também e a única RA sem Gerente de Cultura, que foi feito a lista tríplice, mas o 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 3 - de 9 

administrador extinguiu o cargo, diferente das outras Regiões onde houveram um grande 

engajamento dos seus Gerentes de Cultura. Disse que somente Santa Maria alcançou a paridade 

de gênero. Informou que seu relatório está disponível junto com a planilha de sua Macro, em 

conjunto com as ações feitas no decorrer do processo, como os encontros on-line com cada RA 

durante cada processo do Edital, assim como gerais, com a macro completa. 

O Conselheiro Wellington relatou também que na Macro 01, Ceilândia e Samambaia os 

gerentes foram constituídos pela lista tríplice, Brazlândia não, e Sol Nascente está começando 

agora. 

Fernanda Adão, ponto focal da macrorregião 04, informou que o link do relatório está 

na planilha de acesso no drive, com todo levantamento de divulgação e trocas feitas com a 

comunidade, com dados coletados regionalmente. Relatou que foram feitos 3 encontros com 

sua macro e repassado todas a deliberações feitas durante o processo. Foram realizados 

pequenos encontros onde foram apresentados alguns conceitos sobre o SAC-DF, sobre as 

missões que os Conselhos possuem, em que são embasados normativamente, dicas e 

orientações do que deve ou não fazer, sobre a gestão de informação do Conselho atual e com 

os membros que ainda estão ativos mesmo com mandatos vencidos em relação a gestão de 

recursos. Apresentou também no relatório alguns questionamentos feitos pela comunidade para 

registro. Dentre as RAs, somente Sudoeste/Octogonal não alcançou o pleito e disse ser 

necessário um trabalho específico para composição do Conselho nesta região. Cidade Estrutural 

e Cruzeiro não tiveram a paridade de gênero e Guará foi contemplado em todos aspectos. 

Finalizou informando que não houve nenhum recurso na Macro. Questionou se as RAs que 

atingiram somente o quantitativo mínimo já estaria com seu Conselho automaticamente 

constituído.    

No que se refere a macrorregião 05, Wellington lembrou que Candangolândia não entrou 

no certame porque ainda se encontra com seus mandatos vigentes. Elizabeth Fernandes, ponto 

focal da macrorregião 05, explanou sobre as RAs não contempladas pelo certame. Disse que o 

Núcleo Bandeirante teve uma participação ínfima durante todo o processo, sendo que desde o 

inicio foi relatado a desarticulação, desânimo e desistência das pessoas que trabalhavam 

anteriormente, resultando em apenas 4 inscrições, todas habilitadas. Riacho Fundo I houve uma 

participação forte nos últimos dias, mas não atingiu a equidade de gênero. Park Way por pouco 
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não atingiu o pleito e disse ter ficado surpresa pois acreditava que não haveria interesse da 

Região em participar. Relatou que na fase da diligência houveram muitas desistências, como o 

caso do Riacho Fundo I que foram 15. Mais próximo do encerramento das inscrições houve 

uma saída grande de participantes do grupo da Macro, do qual acredita ter sido causado por 

conflitos internos que não conseguiu identificar. Mesmo com apoio da administração nas 

regiões não conseguiram alcançar o quantitativo mínimo.           

Wellington Abreu explanou sobre a participação dos Gerentes de Cultura no processo e 

a necessidade de fazer um diagnóstico de ações, pois houveram relatos de apoio e boicotes ao 

certame por alguns. 

 Érica Lewis, ponto focal da macrorregião 06, relatou que no Plano Piloto houveram 22 

candidatos habilitados e alcançou todos requisitos determinado pelo edital. Lago Sul não 

houveram inscrições e o Lago Norte houveram 2 inscritos, com 1 habilitada. Repassou o 

questionamento da candidata do Lago Norte ao Conselho sobre a possibilidade da mesma unir 

ao Plano Piloto.  

Pedro Paulo de Oliveira, ponto focal da macrorregião 07, relatou que na Fercal 

houveram somente dois inscritos e 1 habilitado. Planaltina, com 13 habilitados, alcançou o 

certame completo. Disse que houveram dificuldades durante o processo, principalmente por 

não haver Gerente de Cultura na mobilização, as inscrições estavam enfraquecidas. Foi feito 

um trabalho pontual em conjunto com a Rita para esclarecimentos sobre os direitos locais 

buscando maior adesão e êxito no certame. O Conselheiro Wellington aproveitou a 

oportunidade para apresentar uma denúncia recebida nesta semana pela Frente da Cultura de 

Planaltina relatando o não respeito à LOC na nomeação do Gerente de Cultura local. Na carta 

é relatado que o administrador local não respeitou a lista tríplice formada após o processo 

eleitoral em 2019, extinguindo o cargo o transferindo para outra RA. Relata também que houve 

uma manobra de esvaziamento da luta popular pela nomeação do gerente de cultura através da 

nomeação de cargo em comissão de assessor da coordenação de desenvolvimento da 

administração regional, com vínculo partidário ao administrador, exercer a função que condiz 

a de um gerente de cultura da cidade, dando a falsa impressão da existência do cargo. O 

Conselheiro Pedro Paulo (Pepa), explanou ter tomado todo cuidado em Planaltina nesta questão 

política, conduzindo o processo discretamente, para que não houvesse confusão em seus cargos 
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representativos na cidade no âmbito político. Sobradinho contemplou todas as instâncias do 

edital, a de maior número de inscritos, houve encontro presencial e agradeceu a participação 

ativa da Gerente de Cultura, Rose. Sobradinho II também alcançou o certame, houve plenária 

presencial organizado pela RA com a comunidade para motivação participativa. No que tange 

a RA da Fercal, disse que a mobilização foi fraca e apesar de todo esforço não alcançaram o 

pleito. 

Welington ressaltou o apoio de alguns Gerentes de Cultura na construção desse 

processo, mas principalmente da comunidade cultural. Agradeceu a ajuda da Beth Pereira, 

grande articuladora nas RAs, que orientou com o embasamento das últimas eleições, vivências 

e ações contínuas feitas nos aspectos que considerava estagnados ao solicitar ajuda, como Dayse 

Hansa, Marco Gomes e Neide Nobre. Agradeceu a todos ativos em suas macros pela busca dos 

direitos. Solicitou que todos façam um relatório mais minucioso possível para as próximas 

gestões terem essas informações claras. Rita Andrade complementou agradecendo e ressaltando 

a participação por parte dos ex-conselheiros no processo de mobilização, porém relatou que em 

algumas RAs essa presença foi interpretada como forma de intromissão pela comunidade. Pepa 

também relatou ter recebido indagações da participação de Gerentes de Cultura não 

componentes de uma macro estarem mobilizando outra. Agradeceu também ações de pessoas 

pontuais no processo de desconstrução do desmonte das eleições em algumas regiões como a 

da Neide Nobre, Doriva, o pessoal da Artise, Andre de Sobradinho II, Simone e a mobilização 

do Vitteli.  

Iara Alves, ponto focal da macrorregião 08, disse que das 5 cidades Itapoã não foi 

constituída com somente 3 pessoas habilitadas. Relatou que haviam 10 pessoas inscritas, mas 

diante de uma mobilização por parte do Gerente de Cultura local para que a comunidade não 

participasse do pleito alegando o sua não afinidade a integrantes do Conselho, resultou na 

desistência de 7 pessoas. Explanou que ao ser negar informações privadas sobre candidatos 

inscritos, o Gerente fez uma ação local para retirada de todos no pleito. Pepa informou que 

pouco antes do processo eleitoral, houve uma reunião junto ao cidadão e foi constatado sua 

extrema influência na região. Explanou que todas as outas RAs alcançaram o número mínimo 

para serem constituídos. O Jardim Botânico, São Sebastião e Varjão não alcançaram a equidade 

de gênero. Paranoá e São Sebastião não tiveram arte inclusiva no pleito. Por último, Varjão não 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 6 - de 9 

teve liderança comunitária inscrita. Foram recebidos 5 recursos dente eles 4 foram habilitados. 

Disse também ter recebido suporte do Gerente de Taguatinga, Marco Gomes, e Paulo Dagomé 

de São Sebastião e Dagomé do Paranoá.  

A Conselheira Beth Fernandes sugeriu que fosse feito uma manifestação de 

agradecimento dentro de cada grupo de sua Macrorregião de forma genérica, por cada ponto 

focal. Rita reforçou que não seja feito declarações públicas com nomes pontuais para que 

ninguém se sinta desprestigiado já que foram muitos engajamentos no decorrer do processo, 

mas sim no relatório, já que é único e individual registro do Conselho em si. 

   

Deliberações para validação das candidaturas  

Wellington Abreu informou que em Ceilândia apesar do alcance quantitativo não há 

no pleito o segmento de arte e cultura inclusiva. Conselheira Beth lembrou que a LOC permite 

a substituição por segmento. Rita questionou primeiramente se a cadeira ficará vaga ou será 

ocupada por outro segmento. Wellington Abreu explicou que não há nenhuma vedação na lei 

de ocupação da cadeira pelo outro segmento cultural caso não seja contemplado no certame. 

Diante da possibilidade de não constituir conselhos pela não contemplação em determinada 

instância nas validações das inscrições, foi sugerido que a cadeira seja ocupada pelo segmento 

cultural disponível. Assim como no caso da equidade de gênero.   Wellington lembrou que no 

item 4.1 do edital, IV - os candidatos mais votados, somado o total geral de votos, no caso da 

inexistência de candidato que atenda aos termos dos incisos I, II e II da referida Resolução, 

assim como no artigo 20 da LOC. 

Será prioritário a ocupação das 5 cadeiras por mulheres e somente caso não haja o 

quantitativo suficiente, as cadeiras poderão ser complementadas por homens para a garantia da 

equidade de gênero no conselho. Caso não haja nenhum voto, a(o) candidata(o) não será 

considerada para vaga.  

A macrorregião 02 não houve nenhum Conselho constituído. Wellington Abreu 

solicitou uma última averiguação na tentativa de conseguir alcançar o pleito em Arniqueiras 

uma vez que há 8 candidaturas validadas. A pedido, Rita solicitou que Riacho Fundo II também 

tenha um último olhar. 

Beth Fernandes colocou para deliberação duas candidaturas apresentadas no recurso: 
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Hudson Leonardo, candidato a liderança comunitária, que apresentou documentações robustas, 

mas foi observado a falta de alguns documentos pontuais. Disse que ela habilitaria, mas trouxe 

ao pleno para a deliberação final. O outro caso era do Park Way, que acredita ter sido um engano 

do apoio da administração pois além dos seus documentos, outros foram incorporados ao 

processo. Solicitou que caso seja aprovado seja feito também um pente feito na RA diante da 

proximidade de alcançar o certame. O pleno votou a favor da habilitação das inscrições, levando 

em consideração as dificuldades de acessibilidade de cada um. 

Rita levantou uma questão apresentada por uma candidata em relação a RIDE. Disse 

que um candidato entrou em contato, morador da RIDE, que se inscreveu no DF, porém agora 

se mudou e mora em outra fronteira. 

Foi apresentado por Wellington Abreu o caso do candidato habilitado do Jardim 

Botânico, Joel Matos. Relatou que o Conselho de Cultura do Jardim Botânico cassou o 

candidato do conselho regional, registrado em ata, uma vez que sua atuação estava causando 

situação de embaraço ao Conselho já que ele se apresentava como membro de cultura regional 

de São Sebastião e Jardim Botânico. Segundo o relato, houve também a apresentação de 

documento dele indicando a si mesmo como Gerente de Cultura. Foi feita uma denuncia à 

administração do Jardim Botânico e não ao CCDF. Rita Andrade levantou a questão sobre 

deliberar a essa altura de um documento passado sendo que o candidato apresentou todos 

requisitos para participar destas eleições, além de tal fator não estar descrito em edital. 

  

Validação do formulário de votação 

 A Conselheira Fernanda Adão ressaltou que o link de teste já foi disponível ao Conselho 

para análise e testes. Pediu que todos os façam a tempo para liberação no link dentro do 

calendário previsto. Sugeriu que o Conselho finalizasse o texto de chamamento o mais breve 

possível para publicação no site. 

 A Secretária Executiva Joana Macedo, orientou a todos a realização de uma nota 

direcionada às RAs que não alcançaram o Pleito para ser lançado concomitante a publicação 

das inscrições validadas. Foi sugerido por Fernanda ressaltar o item que dispõe sobre tal 

situação na publicação. 
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 Fernanda apresentou novamente sua proposta para o formulário de votação. Ressaltou 

a necessidade da votação ser realizada por um e-mail do Google, caso o votante não tenha será 

necessário criar um para participar. Será um e-mail por CPF, voto único, obrigatório o 

comprovante de residência, será aceito declaração de próprio punho como forma de 

comprovação residencial naquela região Administrativa. Foi deliberado pela não necessidade 

de cadastro de RG, as inscrições terão até as 23h59 do último dia para votações.  

Beth Fernandes sugeriu a possibilidade de colocar simplesmente a lista corrida no lugar 

de preferências das candidaturas no hanking na hora de votar, inclusive diante de limitações 

previamente apresentadas por algumas RAs. Fernanda respondeu que seria inclusive mais fácil 

de consolidar os votos, mas da atual maneira dificultaria os candidatos que estão articulando 

entre si, criando chapas. Foi deliberado pela manutenção do hanckeamento dos candidatos.  

Rita ratificou a fala da Beth e reforçou a todos que as RAs que possuem os montantes 

limites para as composições dos Conselhos não terão garantias das constituições dos mesmos, 

pois é necessário votos. Caso o candidato não tenha nenhum voto, ele não será eleito, logo não 

terá conselho, como o caso do Cruzeiro que possui 9 candidaturas válidas, por exemplo. 

Pepa concordou com o posicionamento da Beth, assim como a Rita, e sugeriu a criação 

de um vídeo explicativo para votação por Fernanda uma vez que ela tem a facilidade de explanar 

sobre o assunto. 

Wellington agradeceu o esforço e apoio da Conselheira Fernanda na construção dos 

formulários. Lembrou que não há na Lei nada sobre a vedação na construção de chapas. Iara 

finalizou que não há o que fazer pois está determinado em Lei.      
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A reunião encerrou-se às 12h00, 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  

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 

353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 17/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Fernanda Barbosa 
10:17 

Gente acabei esquecendo que era para colocar o relatório na planilha 

Fernanda Barbosa 
10:19 

Aj 

Beth Fernandes 
10:29 

AQUI MAIS ABSOLUTO SILÊNCIO 

POR ENQUANTO! KKK 

Iara Alves 
10:42 

Erica, tão me perguntando sobre o fac prêmios... Depois que assinam o recibo no SEI quanto tempo 

demora para receberm o dinheiro? 

Erica Lewis 
10:48 

Depois que assina o recibo mandamos pagar imediatamente...para compensar o prazo é de cerca de 

uma semana. 

mas ele pode pedir status por email ou telefone e consultamos o caso específico p ter mais precisão 

na informação 

Erica Lewis 
10:50 

preiomsfac@cultura.df.gov.br / (61) 3325.6267 

Iara Alves 
10:51 

Obrigada, Erica!!!! 

Erica Lewis 
10:53 

MACRO 6 PLANO PILOTO 22 candidatos habilitados 7 mulheres - 1 de arte inclusiva 15 homens - 

sendo 1 liderança comunitária e 1 arte inclusiva LAGO SUL 1 mulher segmento cultural habilitada 

Erica Lewis 
10:55 

*MACRO 6**PLANO PILOTO**22 candidatos habilitados* 7 mulheres - 1 de arte inclusiva15 homens - 

sendo 1 liderança comunitária e 1 arte inclusiva *LAGO NORTE *1 mulher segmento cultural 

habilitada 

Rita Andrade 
11:29 

VCS estavam vendo a palnilha? 

continuo? 
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Erica Lewis 
11:34 

§ 1º Caso a comprovação dos requisitos referidos no inciso II do caput seja dificultada em razão da 

natureza da atividade cultural ou da situação social do agente, a inscrição deve ser analisada pelo 

CCDF como situação excepcional.  

Iara Alves 
11:46 

Aceita. 

Fernanda Morgani 
11:54 

pessoas...preciso sair em breve 

Fernanda Morgani 
11:56 

Não sei se perdi 

vamos compartilhar os relatórios com nossas macros? 

Iara Alves 
11:59 

Não. 

É interno. 

Iara Alves 
12:00 

Gente, preciso sair logo. Tenho consulta. 

Fernanda Morgani 
12:01 

blz 

Iara Alves 
12:18 

eu acho isso tb 

Beth Fernandes 
12:22 

ideia do video é boa, mas muitos eleoitores tem celulares muito básicos, dificil de ver 

Voto pela lista simplificada 

Iara Alves 
12:23 

eu preciso sair 

Iara Alves 
12:25 

Pra mim tá ótimo 

boa tarde 

 

 


