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ATA 

354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 22 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 13h00, a 354ª 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 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 10h15, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

 

10H00 - INFORMES 

o Eleições 2020 

 

ORDEM DO DIA 

10h20 - SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 

10h50 - Art 65° Parágrafo 5°- Regulamentar o artigo e publicar 

11h30 - Condepac e Conec 
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu iniciou 

as atividades informando sobre a abertura do processo de votação das eleições para composição 

dos Conselhos Regionais de Cultura. Esclareceu novamente para toda comunidade o porquê da 

utilização da plataforma Google para o processo eleitoral: plataforma gratuita, segura e 

criptografada. Questionou ao pleno se a comprovação de endereço de comércio local também 

seria considerada para votar. A Conselheira Fernanda Adão explanou que, a seu ver, o comércio 

também faz parte da comunidade local, podendo então votar mediante tal comprovação. 

Explanou que a LOC dispõe sobre comunidade local e neste sentido o comércio está inserido, 

já o edital estaria restritivo ao que está disposto na LOC. As Conselheiras Rita Andrade, Beth 

Fernandes, Sol Montes e o Conselheiro Pedro Paulo de Oliveira consideram que o certame só 

permite o eleitor votar na área de sua região administrativa de moradia, uma vez que o cidadão 

deve agir de maneira abrangente e ativa na região onde mora e não passa o dia. O Conselheiro 

Wellington Abreu leu então o item 3.7 do Edital que dispõe sobre a necessidade da 

comprovação residencial. Ressaltou que será considerado o CPF do eleitor e caso haja 

duplicidade, seu voto será cancelado. Beth Fernandes disse que é necessário seguir o edital, 

uma vez que ele já foi amplamente debatido e o processo poderia sofrer impugnação diante de 

tal alteração. Rênio Quintas, sociedade civil, expôs que a LOC ao ser criada partiu do ponto de 

formação de estruturação das localidades onde o Conselho está inserido. A LOC, ao se referir 

a comunidade local, se refere ao CPF/cidadão de onde mora e ao considerar abrir para situações 

casuísticas, pode possibilitar precedentes para casos perigosos futuros. Felipe Boechat, 

comunidade cultural, relatou que a Legislação Brasileira já possui uma previsão geral sobre 

editar certames licitatórios, mas é de poder discricionário da administração pública decidir a 

respeito de certos requisitos nesses editais. Acredita que a forma mais correta seria de votar 

onde ele reside. A Conselheira Iara Alves se posicionou para que não haja votação uma vez que 

o certame já está na rua e deve seguir o que já está determinado pelo edital a essa altura. Foi 

deliberado que o edital será seguido, ou seja, o eleitor precisará comprovar residência ao votar. 

No que se refere as RAs que não atingiram o certame, o Presidente sugeriu a abertura 

de um novo processo curto e emergencial para a contemplação dessas áreas e ter todos 

Conselhos constituídos até janeiro. Rita Andrade disse estar de acordo e acha possível compor 

todos Conselhos até o final do calendário previsto aproveitando a fluidez do processo atual. 
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Sugeriu que fosse pensado na continuação para composição, dos mesmos, de imediato. 

Wellington Abreu complementou que fosse feito uma força tarefa para realizar a tempo esse 

novo certame. Informou que 11 RAs não alcançaram o pleito. Agradeceu a força de todos 

envolvidos, aos Conselheiros no enriquecimento do debate, a força e perseverança pelo 

caminho, a Secretária Executiva Joana Macedo pela dedicação, à ASCOM por cobrir o 

processo. Disse estar contente ao perceber o surgimento da empatia e união por todos na 

construção dos Conselhos. A Conselheira Beth Fernandes disse se sentir contemplada pela 

mobilização da comunidade apesar de algumas terem chegado perto, mas não terem alcançado 

o pleito e ressaltou a importância de seguir o que está exposto determinado pelo edital. 

Concorda em abrir um novo certame, porém acha que primeiramente deve-se finalizar o atual 

que ainda é muito trabalhoso para então dedicar-se ao próximo complementar, num momento 

dedicado somente a esses próximos passos. Wellington Abreu falou que agora será o momento 

de aproveitar e pesquisar para compreender mais a fundo o porquê da não contemplação nestas 

11 RAs.      

SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 

• Projetos 

Wellington agradeceu a presença da Diretora do FAC, Aline Maria, e o Subsecretário 

de Fomento, João Moro, para tirar dúvidas da comunidade, assim como a contribuição na 

construção das normativas para o artigo 65 §5º da LOC. 

Wellington indagou ao Subsecretário sobre como os encaminhamentos internos 

acontecem e apresentou casos específicos de enganos em pareceres e contemplações de projetos 

direcionados pela SUFIC. Disse que há uma dificuldade por parte da comunidade ao tentar 

compreender os trâmites, como prazos específicos para dar a devolutiva da prestação de contas 

ao proponente, que vai de encontro a um novo projeto, tornando-se acumulativo aos candidatos 

na maioria das vezes. Indagou se quando o Secretário de Cultura liberou os pagamentos dos 

projetos de 2018, ou seja, assumiu que a SECEC deve pagar os projetos do Edital de 2018, 

houve o automático depósito na conta da SECEC ou não; se os projetos já estariam sendo pagos 

e caso afirmativo, se dentro dos pagos há alguma pendência. Lembrou que foi solicitado vistas 

à nova Minuta Padrão dos editais para averiguação se os apontamentos apresentados pelo 
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Conselho realmente foram considerados. Questionou sobre quais editais foram lançados e quais 

ainda serão lançados em 2020.  João Moro respondeu da seguinte maneira: “Não haverá mais 

nenhum edital em 2020 por questões de orçamento. A gente pode começar todo debate aqui 

sobre qual é o orçamento do FAC, o que é saldo remanescente. A gente pode ter todo esse 

debate, mas a verdade é que nem a Secretaria de Economia nem o Tribunal de Contas do DF 

sabe nos dizer se o orçamento do FAC para um ano ele é só os 0,3% corrente (conexão falhou 

05 segundos), que é o dinheiro dos equipamentos culturais da Secretaria, ou se o saldo 

remanescente na verdade é, e é o que eu João entendo e já pedi várias vezes à Secretaria de 

Economia que me esclarecesse, como se o saldo do ano na verdade é composto pelo 0,3% da 

Receita Corrente Líquida mais esse saldo remanescente do ano anterior. O que é esse saldo 

remanescente, se o saldo remanescente é orçamentário, se o saldo remanescente é financeiro. 

Enfim, já fizemos essa pergunta uma série de vezes, a última delas há exatas 2 semanas em 

função do desbloqueio orçamentário para possibilitar o edital Visual Periférico, então fizemos 

essa consulta formal a eles para que eles nos digam o que é. Eu João, Subsecretário, entendo 

que na verdade se trata de um Fundo, então se tem 100 num ano e usa só 80, no ano seguinte 

vai ter 100 mais os 20 que não usou. Mas como eu não disponibilizo isso orçamentariamente, 

aí tem essa questão orçamentária-financeira, já vou até entrar na próxima que o Presidente 

perguntou, eu vou entrar nessa questão orçamentária-financeira, o que acontece é simples 

assim. Eles precisam dizer que o saldo remanescente é os 0,3% da receita corrente líquida mais 

o que não foi usado no ano anterior. Eu entendo isso, o TCDF já disse que também entende 

dessa forma, mas a Secretaria da Economia, e a verdade é que ela quem tem a chave do cofre e 

também a chave, mesmo de quando não é o cofre financeiro é o dinheiro propriamente dito, 

mas o cofre orçamentário. A verdade é essa gente, eles podem até falar “olha é verdade, o Fundo 

tem 150 milhões”, mas se não for disponibilizado orçamentariamente pelo ordenador de 

despesa que é da Secretaria, aí não tem nem como fazer edital disso sob pena de Lei da 

Responsabilidade Fiscal. Então eu preciso que a Secretaria de Economia diga "Olha, são 150 

milhões, (número hipotético, tá gente? por favor. Eu to usando de maneira hipotética), são 150 

milhões e você aqui tem sua disponibilidade orçamentária”. Então nessa sequência, Presidente, 

você perguntou a respeito do Áreas 2018, o Áreas foi pago mais ou menos em 70%. Não é que 

cai na conta simplesmente, então assim, quando decidiu-se pagar o Área 2018, não é “ah beleza, 
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pagou o Áreas e caiu na conta”, não é simples assim. A verdade é que o dinheiro financeiro, 

são duas contas separadas, uma orçamentária e uma financeira - forma mais didática de dizer é 

assim -  e a financeira ela basicamente sempre está no azul, no positivo, porque sempre que 

precisa empenhar um projeto automaticamente ela é paga, então ela não tem uma relação direta 

do que é feito com os Editais, ela só vai ser depositada (a regra que a Secretaria de Economia 

faz é pagar  1/12 cada mês conforme a gente vai usando) Na verdade o que eu  tenho pra dizer 

é que a conta financeira nunca faltou dinheiro, zero-zero, ninguém nunca congelou a financeira. 

O que contingencia, o que congela, o que demora para soltar, o que passam pra gente no último 

dia do ano é a conta orçamentária, então o último dia do ano, já teve anos aí que caiu na conta 

orçamentária 17 milhões no dia 29 de dezembro. “João o que que dá pra fazer com 17 milhões 

do dia 29 de dezembro?” Rigorosamente nada! Não dá para fazer nada porque eu preciso lançar 

um edital baseado nisso, mas eu só posso empenhar quando está tudo resolvido. E convenhamos 

que é impossível fazer um edital e dar todo resultado dele em dois dias, então rigorosamente 

não tem nada para fazer”.  

No que se refere ao Edital áreas, o Subsecretário reforçou que foram pagos 70% dos 

projetos e foi lançada uma matéria há mais ou menos 10 dias para comunidade, dia 13 de 

setembro. Informou que foram 70% pagos e dos 30%, 2 ou 3 projetos foram desclassificados 

em função da documentação. Dos 28% restantes, aproximadamente 25% contam com alguma 

pendência pelo proponente, seja pela assinatura do termo de ajuste, entrega documentais ou 

alguma pendência como a não entrega do relatório de prestação de contas de projetos anteriores. 

E destes, 6% eram referentes a liberação de recursos orçamentários para pessoas jurídicas. 

Informou que foram pagos em torno de 70 e 72% dos projetos dando um total de quase 15 

milhões reais dos 23 milhões que estão para ser pagos.  

Sobre a Minuta Padrão, confirmou ter recebido as propostas, feito o encaminhamento 

para a AJL que solicitou algumas correções. Finalizou dizendo que irá incorporar o que foi 

solicitado no último encaminhamento feito pelo CCDF via SEI e depois de pronta irá 

encaminhar para apreciação do CCDF para então seguir para a Procuradoria Geral.   

Quanto aos esclarecimentos sobre os andamentos dos projetos, explicou que o 

proponente entrega documentação que é encaminhada para a diretoria de acompanhamento e 

então seguem para análise do CAFAC. Se colocou à disposição para checar os casos específicos 
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citados pelo Presidente, Wellington Abreu, pra entender o que está acontecendo. Relatou que o 

fluxo tem funcionado, o CAFAC está funcionando tranquilamente com a entrada de mais duas 

conselheiras e solicitou paciência a todos porque os encaminhamentos estão sendo feitos apesar 

de alguma demora.  

Ainda sobre 2018, o Presidente do CCDF perguntou se há algum projeto que não será 

pago. João respondeu que só não é pago aquele que não entrega a documentação dentro do 

prazo para a realização do empenho. Diante da manifestação de um proponente encaminhada 

ao CCDF e lida pelo Presidente sobre o não recebimento de e-mail comunicando a aprovação 

do projeto, tendo como divulgação somente o DODF, o Subsecretário ressaltou que o DODF é 

a comunicação oficial e que o Estado tem essa prerrogativa oficial de divulgação. Explicou que 

quando é lançado um edital a Diretoria de Seleção do FAC é responsável por seu lançamento. 

De acordo com o fluxo, cria-se o edital, ele é lançado, disponível em torno de um mês para 

inscrições, seguido pela avaliação de mérito cultural. É publicada uma preliminar do mérito 

cultural com 10 dias para entradas recursos, e logo depois é publicado o resultado preliminar 

de admissibilidade (documental) do qual também se abre 10 dias de prazo para recurso, para 

então ser publicado o resultado final. Após a publicação do resultado final o proponente possui 

em torno de um mês para a entrega documental que constam no edital. Após todo esse trâmite, 

o projeto sai da Diretoria de Seleção e segue para a Diretoria do FAC, onde serão realizados os 

pagamentos após a entrega do comprovante de abertura de conta e assinatura do termo de ajuste 

para o devido empenho. Nos editais há a exigência de relatórios quadrimestrais e ao final do 

projeto o proponente possui em torno de um mês para entregar o relatório final de prestação de 

contas. Quando esse relatório é enviado, a Diretoria de Monitoramento faz um parecer e 

encaminha ao CAFAC para análise final de aprovação ou não. Esclareceu que muitas alterações 

são solicitadas no decorrer da execução dos projetos que também precisam ser analisadas pelo 

CAFAC resultando num volume elevado de demandas que podem causar certos atrasos. O 

Subsecretário disse ter pensado inclusive a respeito da criação de um vídeo explicativo para ser 

publicado esclarecendo o fluxograma dos projetos para que a comunidade acompanhe ou até 

sugira melhorias na dinâmica da SUFIC.        

A Conselheira Rita Andrade disse estar preocupada com a fala do Subsecretário quando 

ele diz que não haverá mais lançamento de editais, que não há orçamento, e que os valores 
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lançados não batem com os levantamentos feitos pela comunidade cultural, principalmente num 

momento que o setor se encontra em suas maiores crises. Relatou sobre o descumprimento da 

LOC, onde no artigo 64 há a garantia do lançamento de um calendário além da publicação do 

saldo do exercício anterior, o que não foi seguido pela Secretaria de Cultura em 2019 e 2020, 

assim como pela Secretaria de Economia. Lembrou que em 2019 a SECEC publicou o saldo, 

mas logo depois retirou dos meios de comunicação deixando a comunidade instabilizada. 

Ressaltou que a Lei garante o não contingenciamento do Fundo de Apoio à Cultura, indo contra 

ao que o Governo prega: ser legalistas, ou seja, seguir a lei. Explanou que foi levantado pela 

comunidade que atualmente as aplicações do FAC são uma das mais baixas e mais morosas 

apresentadas. Perguntou se essas informações estão realmente chegando à SUFIC porque na 

sociedade civil tal situação está reverberando nada bem. O Subsecretário, João Moro, disse 

também estar preocupado com essa questão financeira-orçamentária e falou que não consegue 

responder a maioria delas. Em relação ao saldo relatou ter enviado ao Gabinete o que havia de 

QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) até o dia 31 de janeiro, mas aguarda o retorno da 

Secretaria de Economia ao questionamento enviado há duas semanas no sentido de saber qual 

é o saldo remanescente após o levantamento dos cálculos. Explicou que no ano passado havia 

em torno de 70 milhões no FAC, mas 25 milhões estavam barrados por questões judiciais. Disse 

que buscou resolver a questão, mas no momento o mais importante é a Secretaria de Economia 

dizer qual é o saldo e se sente de mão atadas. Disse que também faz a conta e gostaria que 

realmente fosse tudo aquilo que acha ser o valor correto. Sobre as aplicações financeiras relatou 

desconhecer sobre o assunto e sugeriu uma consulta pública junto a Secretaria de Economia 

para melhores orientações e agradeceu o aviso. Complementou que a partir deste momento irá 

tentar resolver a situação. Sugeriu que CCDF faça uma provocação à SUFIC, dando mais 

embasamento na solicitação a ser feita. Rita Andrade sugeriu que fosse feita à Secretaria de 

Economia diante do não conhecimento profundo dessas ações pelo Subsecretário e foi 

complementado pelo Wellington analisar a possibilidade de convidar o próprio Secretário de 

Economia ou um representante para conversar.  

Rênio Quintas relatou que já está no Tribunal de Contas o processo de Representação 

nº 08/2019 e o Processo 8.920/2020 que já responsabiliza o Secretário de Economia sobre a não 

publicação do superávit. Disse que a Frente de Cultura montou um grupo à total disposição do 
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FAC para elaboração dos Editais, porém não houve nenhum retorno. Compreende a ausência 

de editais diante de um número não efetivo orçamentário, mas o lançamento do Edital Visual 

Periférico mostrou total desconsideração às sugestões feitas previamente pela comunidade, 

lançando então um edital avesso ao setor, num contexto de apropriação indevido de algo 

periférico aleatório uma vez que, ao seu ver, não contempla a periferia em si. Perguntou porque 

não foi acatado as considerações apresentadas pelos especialistas do ramo e finalizou dizendo 

que tudo feito até agora não atende a demanda.   

       A Conselheira Sol Montes ratificou a fala do Rênio Quintas ao especificar as diferentes 

funções entre a Secretaria de Cultura e a da Economia. Reforçou que não é a Secretaria de 

Cultura que toma todas as decisões sozinhas e que não é o Subsecretário quem decide todas as 

linhas dos Editais, existe um Secretário que comanda a pasta e que determina a linha política 

da Secretaria de Cultura e isso deve ser considerado. Explanou que as limitações do 

Subsecretário são meramente institucionais e a união entre as instâncias é para fazer com que o 

recurso seja executado e que a pauta chegue em todas as pontas. Disse que as respostas à 

comunidade se dão pelo diálogo. Explicou que foi lançado um edital do FAC, uma pedalada 

fiscal, que a Secretaria teve que arcar e assumir a responsabilidade com o que havia na época, 

ou seja, o que havia no caixa. Ressaltou sobre todo cuidado existente para que não seja feito o 

engano novamente, uma vez que só se pode gastar o que se tem, porque além de responder por 

tal ação, é uma desonestidade com a comunidade cultural repetir o que fizeram. É necessário 

resolver e para resolver é preciso o diálogo amplo com a comunidade cultural. Relatou que foi 

contabilizado e cumprido o prazo da LOC, dos dois blocos de editais. Lançaram 5 editais esse 

ano, mas infelizmente não puderam atender ainda todas as demandas da comunidade cultural, 

lançaram o edital prêmio e todos dias blocos são lançados no DODF. Disse que estão todos ali 

para aprender, ouvir e compartilhar também as dificuldades. Wellington disse que o tema é 

complexo, que envolve orçamento, envolve o Subsecretário João Moro, quem não tem esse 

poder discricionário para lidar com o dinheiro diretamente e somente o executa. Complementou 

que esses anseios sempre serão apresentados e questionados, uma vez que o CCDF representa 

a comunidade e ao ser questionado sobre especificidades, cabe a ele buscar as respostas. Diante 

da pauta convidou João Moro e Aline Maria para que todos consigam compreender juntos o 

que está acontecendo.   
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A Conselheira Fernanda Adão agradeceu a presença de todos como forma de 

enriquecimento do debate entre a Sociedade Civil e Governo. Sugeriu que, diante de tantas 

explicações, a fala do João Moro fosse transcrita para a criação de um fluxograma interno, do 

qual ela se dispôs a fazer para melhor compreensão da comunidade. João Moro respondeu que 

já possui o fluxograma e o disponibilizará. Fernanda agradeceu e gostaria de vê-lo para caso 

seja necessário, realizar adaptação da linguagem para que todos compreendam e a partir das 

respostas obtidas, caso seja necessário, elaborar algum material, ou um ofício, ou 

pronunciamento ou recomendação.           

       Em relação aos editais, João Moro esclareceu que recebeu ótimas propostas para o Edital 

de Áreas Culturais, mas como não foi lançado ainda não teve como acatá-las. Complementou 

que as propostas estão servindo de embasamento para a construção do novo Edital. Relatou que 

a proposta feita foi referente ao Regionalizado, porém o valor na mesma era mais elevado que 

o caixa disponível, tendo que ser ajustado, pois o valor era de 13 milhões e a proposta trabalhava 

com o montante de 17 milhões. Explanou que entre as propostas havia uma de 200 mil reais, 

livres, que não incluía nenhuma Macrorregião, sem especificidades, onde sugeria um para cada 

macrorregião, mas sem especificar qual seria. Foi realizado então uma audiência pública, onde 

essa proposta, assim como a de aumentar os valores do Regionalizado para cada linha, foram 

refutadas pelos presentes que preferiram manter os valores anteriores no intuito de atingir o 

maior de número de proponentes. Quanto ao Edital Visual Periférico, João respondeu que as 

considerações não foram acatadas porque a realidade orçamentária não condizia com o valor 

sugerido novamente. Relatou que a proposta trabalhava com um orçamento de 25 milhões mas 

o montante disponível era de 9 milhões. Disse que poderia trabalhar com outras propostas, 

porém ao estudar o caso optou por uma que contemplasse mais projetos. 

Wellington sugeriu o encaminhamento de um documento oficial à Secretaria de 

Economia e juntos, comunidade cultural, CCDF e Secretaria de Cultura irão entender porque 

não foi publicado oficialmente no site o valor remanescente de 2019. João Moro disse que o 

documento já foi encaminhado solicitando o valor e desde o começo do ano não receberam a 

resposta apesar da insistência, e o problema é justamente não saber o saldo remanescente. 

Exemplificou da seguinte maneira: “Ao considerar os dois últimos QDDs, porém o valor 

fornecido não condiz com um prazo viável para execução, não é esclarecido se esse valor é 
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somado no QDD do ano seguinte, e é preciso ter certeza do que realmente está disponível e isso 

já foi solicitado”. Wellington então sugeriu acionar diretamente o Ministério Público, uma vez 

que está na Lei e o Secretário pode ser responsabilizado pela não publicação.  

Rita Andrade explanou sobre o não encaminhamento dos editais para uma análise 

preliminar do CCDF antes do seu lançamento, nem para consultas públicas mesmo que online, 

facilitando assim o diálogo com a Sociedade, compreendendo seus anseios e suavizar assim a 

relação entre as duas instâncias. João Moro ratificou a fala da Conselheira no que se refere a 

consultas públicas e complementou que dessa maneira poderia até desmistificar e consertar 

eventuais desencontros que possam aparecer. Disse que somente o último edital não passou 

pelo Conselho por uma questão que o Secretário veio pessoalmente explicar. Ressaltou que os 

Editais Online e de Prêmios foram enviados ao Conselho e complementou que o Regionalizado 

passou por audiência pública e o Conselho e a comunidade de cultural têm sido procurados em 

todas ocasiões para avaliar, para pensar, pra ajudar a Secretaria a tocar os editais. Wellington 

falou da necessidade de acatar ao clamor da comunidade. João Moro respondeu que foi acatado 

como foi feito no Edital Regionalizado e complementou que a proposta feita pela Frente 

Unificada da Cultura, numa reunião que contou inclusive com a presença da Conselheira Beth 

Fernandes, foi refutada pela audiência pública que aconteceu, ou seja, a comunidade foi 

acatada.              

• Pareceres 

Wellington Abreu leu um relato de uma proponente de um projeto de dança do qual 

apresentou um parecer confuso com uma análise de audiovisual em seu conteúdo. Solicitou ao 

Subsecretário João Moro que fosse esclarecido para a comunidade sobre o processo de seleção, 

contratação e como é feito a análise conclusiva do processo pelos pareceristas. Questionou se 

há algum padrão de análise e deliberações a ser seguido. Após receber a resposta mais detalhada 

sobre do em qual etapa o processo de encontrava, ou seja, o Edital já vencido, com termo de 

ajuste assinado e empenhado, João Moro esclareceu que a solicitação de alteração de ficha 

técnica, que diante da situação atual, altera o formato para online, da qual é avaliado pelo 

CAFAC e não por pareceristas, os pareceristas são contratados única e especificamente para 

a  fase de seleção dos projetos. Explicou que após a aprovação, assinatura e pagamento, o 

projeto é avaliado pelo CAFAC, conforme disposto do Decreto 38.933 com suas atualizações 
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e a própria LOC, e o mesmo não possui ingerência no Conselho de Administração do FAC. 

Esclareceu que nos termos de ajustes são determinados o prazo de dois anos para execução, 

podendo ser prorrogado por mais dois anos. Atualmente os prazos estão suspensos em função 

da pandemia, e pela maioria dos projetos serem presenciais, foi deliberado pela suspensão 

desses prazos. Entre o dia 04 de abril a 31 de dezembro de 2020 o prazo está suspenso e 

começará uma nova contagem somente a partir do dia 01 de janeiro de 2021, logo, a proponente 

em questão poderá seguir com seu projeto na pós-pandemia.           

Raphael Veiga, representante da área de dança, disse ser dele a denúncia do projeto 

citado pelo Conselheiro Wellington. Disse que a situação é grave: o projeto é de dança, possui 

o recurso financeiro, porém não foi passado e encontra-se bloqueado sem a possibilidade de 

uso. Leu o parecer a todos presentes e disse considerar tal análise, total falta de responsabilidade 

por quem a elaborou, quando a mesma se refere sobre audiovisual num projeto de dança. 

Explanou que diante do não entendimento sobre tal assunto o profissional deve buscar 

entendimento e a proponente ao receber o parecer buscou todos acessos possíveis e foi orientada 

a fazer um recurso, feito e entregue no dia 08 de setembro de 2020, mencionando a falta de 

técnica pelo trabalho. Disse que não entrou na pauta do CAFAC, no dia 15 de setembro, e não 

houve nenhum retorno até o momento. Relatou que o projeto não se encontra somente no CCDF 

mas também com a advogada Dra. Verane e o Secretário Executivo da SECEC, Carlos Alberto 

(ressaltado por João Moro ser o próprio presidente do CAFAC). Sugeriu que houvesse uma 

atenção especial, inclusive após a retórica de que o parecerista não poderia dar uma atenção 

pois se encontrava de férias. Explanou se tratar de um projeto robusto, totalmente adaptável, 

claro em suas solicitações, e pensa ser um absurdo, num momento de pandemia receber um 

parecer sem técnica nenhuma, relatando sobre outro projeto. Disse ser de responsabilidade da 

Secretaria averiguar sobre o fato assim como da comunidade cobrar e solicitar um retorno 

urgente. João Moro disse que precisa falar com a proponente para compreender melhor o 

recurso em si, e solicitou que os dados do projeto fossem enviados diretamente a ele para 

realizar a pesquisa interna sobre o que aconteceu. Concorda que houve um engano e diante de 

tal há a necessidade de buscar o Conselho para averiguação e assim que receber os dados 

prosseguirá com os devidos encaminhamentos. Explicou que o CAFAC também é composto 
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por Governo e Sociedade Civil e acredita que o(a) Conselheiro(a) em questão que está de férias 

possa ser uma servidora, por isso sua ausência. 

No que se refere aos pareceristas para o Edital de Audiovisual, João Moro relatou que 

serão pareceristas de fora do Distrito Federal e a SUFIC está analisando junto a AJL a 

possibilidades de realizar de forma mais ágil a contratação ao invés do edital utilizado 

atualmente, como um chamamento público. Esclareceu também que não existe a possibilidade 

de revalidar o edital anterior. Para compreensão final entre um Pareceristas e Conselheiros foi 

dito que: Conselheiros são os responsáveis pela análise do mérito cultural da inscrição. Quando 

é solicitado alguma alteração cabe ao Conselheiro analisar e emitir um parecer, mas como papel 

de Conselheiro; Pareceristas analisam a fase inicial do mérito cultural da proposta.                

  

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

 Diante do avanço do horário e com pautas ainda a serem debatidas e apresentadas, João 

Moro sugeriu uma reunião fechada com um Grupo de Trabalho ou o retorno na próxima reunião 

para apresentação das propostas feitas pela Diretora do FAC, Aline Maria, sobre o artigo 65 ao 

Conselho para deliberações pertinentes finais. Aline irá fazer o upload da sua proposta no 

Google Docs do CCDF para que todos os Conselheiros possam dar uma olhada prévia e na 

próxima reunião serão feitas as deliberações. A sugestão foi acatada pelo Pleno.  

 

CONDEPAC E CONEC 

 A Conselheira Rita Andrade explanou que o CONDEPAC e CONEC, garantido por lei, 

representam outras entidades da Sociedade Civil que se encontram em momentos diferentes. 

Lembrou que na última reunião abordada sobre o tema, a Conselheira Érica Lewis informou 

que em relação ao CONEC estava faltando somente a indicação para composição dos 

representantes pela Sociedade Civil. Em relação ao CONDEPAC relatou que está faltando a 

publicização da posse de todos Conselheiros, tanto da Sociedade Civil quanto do Governo. 

Ressaltou que vêm sendo feitas provocações a todas instâncias pela estruturação deste dois 

Conselhos. Disse achar pertinente que o CCDF impulsione esses dois Conselhos e estruture ao 

máximo a articulação social prevista na LOC, dentro do SAC-DF. Relatou também que a 

SUPAC informou que o processo referente ao CONDEPAC estava na casa civil e questionou 
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aos representantes do Governo em que pé se encontrava o processo, assim como a composição 

do CONEC.  

 No que se refere ao CONEC, a conselheira Érica Lewis informou que já foi debatido 

sobre a pauta em duas reuniões anteriores. Disse que no dia 07 de fevereiro foi solicitado aos 

representantes da sociedade civil a indicação dos membros representantes. Disse ter 

compreendido na reunião anterior que o Presidente havia se colocado à disposição para ajudar 

Sílvio Rangel e aos demais colegas a refazer a composição. Lembrou que são 22 cargos, sendo 

11 da Sociedade Civil e 11 do Governo. No entanto, em maio do ano passado, com a 

reestruturação administrativa do GDF, o que eram 22 passaram a ser 30. Questiona também o 

que será feito pela sociedade civil para recomposição deste conselho. Wellington disse ter se 

colocado à disposição, mas até o momento não houve nenhum contato do Silvio Rangel. Érica 

explicou que os Conselheiros são compostos por indicação e que na última vez foi feito por 

associações e pediu ajuda de quem participou do processo. Rita relatou que está garantido por 

lei o suporte pela Secretaria no processo e questionou sobre como esse suporte pode ser feito, 

tanto pela Secretaria ou até mesmo pelo CCDF. Márcio, Conselheiro do CONEC representante 

do Governo, disse que há um Regimento Interno do CONEC e lembrou que na reunião anterior 

foi levantada a possibilidade de apresentação de uma proposta pela sociedade para que a 

nomeação acontecesse de maneira mais fácil. Disse também que estão aguardando a proposta 

para elaboração da Nota Técnica para encaminhar para o jurídico e compreender como 

prosseguir sem desrespeitar o Regimento Interno já existente. Relatou que na última reunião 

feita junto a Sociedade Civil foi constatado que o determinado pelo regimento era de difícil 

execução e complementou que a Secretaria está à disposição, porém precisava das 

manifestações pela sociedade. Wellington solicitou ao Márcio a disponibilização do Regimento 

ao CCDF.  

 Quanto ao CONDEPAC, José Leme Galvão, esclareceu que o processo que se encontra 

na casa civil é para delegação de poderes ao Secretário de Cultura para que o mesmo faça as 

designações que faltam fazer no âmbito do GDF. Todos os Conselheiros da sociedade civil 

foram designados e estão empossados desde 2018 e na realidade o mandato termina no ano que 

vem. Além de uma reunião formal, nenhuma outra foi realizada. Disse que foram feitas algumas 

reuniões extraoficiais e outras com coletivos representantes dos Conselheiros da Sociedade 
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Civil com o apoio da Secretaria. Foi redigida uma carta para ser encaminhada ao CCDF para 

objetivamente saber o que está acontecendo e assim os apoiar. Será enviada também para a 

Câmara Legislativa e talvez para o Ministério Público do DF, não como uma reclamação, mas 

como parceria já que outras repartições do MP funcionam também para articulações. Como 

presidente do IAB, também será encaminhada a carta ao Instituto por parte da Sociedade civil 

institucionalizada. Explanou que não acha sensata a Secretária Executiva do CCDF encaminhar 

a carta de dentro do mesmo com teor de reclamação estando o próprio Governo tomando suas 

próprias providências, por isso as ações estão sendo tomadas pela sociedade civil dentro do 

próprio CONDEPAC. Wellington ressaltou que o CCDF irá ajudar da melhor maneira possível 

a reestruturação destes conselhos. Rita ressaltou a importância do Conselho principalmente por 

se tratar de uma cidade tombada com vários sítios que merecem ser preservados.  

    

Informes Finais: 

 Rita informou que a Frente Parlamentar dos Direitos Culturais irá promover na próxima 

terça uma audiência pública sobre a cultura no pós-pandemia para debater as questões dos 

protocolos como a importância fundamental do setor artístico cultural na recomposição da 

economia e saúde social do DF e sugeriu que o CCDF comparecesse. Por ser no mesmo horário 

da reunião extraordinária do CCDF foi deliberado que a Conselheira Rita irá representar o 

Conselho.  

 Wellington Abreu informou que a Secretaria de Cultura deliberou que, de acordo com 

as sugestões da comunidade cultural, os espaços culturais receberão até 6 mil reais de auxílio 

pela Lei Aldir Blanc. Rita Andrade disse ter recebido a Portaria hoje e solicitou que todos 

lessem para melhor compreensão pois agora se tratava de um período de leitura e análise da 

mesma.  

 No que se refere às eleições dos CRCs, Wellington agradeceu todo apoio da ASCOM 

ao CCDF. Relatou que, após a abertura do processo de votação, a conselheira Fernanda fez uma 

projeção estimando em mais de 3 mil votos até o final do pleito.  

 No que se refere à solicitação de vistas ao processo de criação de cargos e formalização 

do Estatuto da FUNPAC, a Secretária Executiva informou que houve a resposta pelo gabinete 

indicando o processo, porém seria necessário que os Conselheiros liberassem a senha de acesso 
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ao SEI conforme orientações já encaminhadas previamente a todos via e-mail. Informou a todos 

que foi solicitado um encontro do presidente junto ao deputado Sardinha, na Câmara 

Legislativa, para tratar dos trâmites na criação da FUNPAC, mas até então não houve retorno. 

Wellington explanou que se não conseguir contato com nenhuma instância, o MP deve ser 

acionado. Solicitou a Rita que também ficasse atenta ao fato que sugeriu acionar a AJL  para 

melhores orientações sobre os encaminhamentos corretos a serem feitos para bloquear os 

andamentos do processo. 

 Wellington informou sobre a finalização do documento referente ao LGBTQ+ 

elaborado pela conselheira Iara Alves disponibilizado para complementações aos Conselheiros. 

Iara disse que Beth e Érica contribuíram e perguntou se algum Conselheiro teria interesse em 

colaborar para então encaminhar para Joana Macedo seguir com os trâmites. Foi deliberado que 

o documento ainda ficaria disponível por mais um dia para complementações e considerações 

de todos.  

 Wellington perguntou se há alguma nova deliberação sobre equidade de gênero quanto 

a realização do seminário e do GT. Iara disse que disponibilizaria o documento criado pelo GT, 

porém não foi deliberado nenhum prazo ainda. Disse que precisa saber da disponibilidade das 

pessoas para pensarem em conjunto num prazo. Propôs aguardar até terça para finalizar o artigo 

65 e então trabalhar no GT. Rita solicitou participação no grupo. 

 Quanto a análise técnica enviada à SECEC e aos Gerentes de Cultura sobre a Portaria 

Conjunta 05/2020: Rede Integra Cultura, a Secretária Executiva informou que até o momento 

não houve retorno de ambas as partes.  Wellington disse que o documento do CCDF deve ser 

encaminhado ao Ministério Público mesmo não havendo o retorno das duas instâncias. 

    Wellington informou a reativação do blog do CCDF e pediu que todos contribuam no 

enriquecimento do material dele. Comemorou também a publicação do Regimento Interno do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal. Agradeceu à Secretária Executiva Joana Macedo pela 

dedicação na finalização do pleito. Rita também agradeceu o empenho de todos, principalmente 

ao Presidente pelo feito. 
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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 30 de setembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 30 de setembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Solisângela 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 

354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 22/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Wellington Abreu 
09:58 

Bom dia a todas e todos  

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Data: 22 

de setembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: Videoconferência, via Google Meet - Aberta ao 

Público mediante inscrição prévia até às 23h59, do dia 21/09/2020, pelo link: 

https://forms.gle/u6535VjCCrw6eAEs8. Sala sujeita à lotação. 10H00 - INFORMES o Eleições 2020 

ORDEM DO DIA 10h20 - SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 10h50 - Art 65° Parágrafo 5°- 

Regulamentar o artigo e publicar 11h30 - Condepac e Conec  

Neide Nobre 
10:01 

Bom dia a todos. E ressalto a importância desse espaço de participação. E agradeço. 

Sim Beth muita chuva em Sobradinho 

Beth Fernandes 
10:03 

Bom dia, Neide. Coisa boa! 

Fernanda Barbosa 
10:06 

Bom dia 

Iara Alves 
10:06 

Bom dia, gente! 

Beth Fernandes 
10:07 

bom dia meninas 

Fernanda Barbosa 
10:07 

Todos que tiverem nesta situação precisa formalizar 

Beth Fernandes 
10:08 

Solução seria enviar um email formalizando a solicitação de mudança, certo conselheira(o)s? 

Fernanda Barbosa 
10:08 

No e-mail do CCDF para que.possamos avaliar e ajustar 

Neide Nobre 
10:11 

Grata por suas palavras e orientações. 

Renio Quintas 
10:11 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fu6535VjCCrw6eAEs8
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bom dia senhoras e senhores 

Raphael Veiga 
10:16 

Bom dia gente 

Erica Lewis 
10:16 

Bom dia!!!! 

Renio Quintas 
10:16 

Bom dia Raphael 

Sol Montes 
10:18 

Bom dia a todas e todos 

Você 
10:19 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Data: 22 

de setembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: Videoconferência, via Google Meet - Aberta ao 

Público mediante inscrição prévia até às 23h59, do dia 21/09/2020, pelo link: 

https://forms.gle/u6535VjCCrw6eAEs8. Sala sujeita à lotação. 10H00 - INFORMES o Eleições 2020 

ORDEM DO DIA 10h20 - SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 10h50 - Art 65° Parágrafo 5°- 

Regulamentar o artigo e publicar 11h30 - Condepac e Conec 

Fernanda Barbosa 
10:22 

Gratuita e segura. 

Fernanda Barbosa 
10:24 

Sem recursos e suporte de TI não tem como disponibilizar uma plataforma própria e mais simples. 

Beth Fernandes 
10:25 

A LOC fala comunidade local 

Renio Quintas 
10:28 

Gostaria de fazer uso da palavra 

Neide Nobre 
10:29 

Respeitemos o edital, por favor. 

Renio Quintas 
10:30 

quando for possivel gostaria de fazer uso da palavra 

gostaria de falar Presidente 

Fernanda Barbosa 
10:32 

Mas trabalhar é diferente de ter endereço o local 

Inscrição 

Renio Quintas 
10:33 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fu6535VjCCrw6eAEs8
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presidente a comunidade quer se expressar 

Felipe Boechat 
10:35 

Os Conselhos devem lutar para a pulverização dos atos administrativos EM PROL DA CULTURA 

para todas as regiões do DF. Se não houver interesse do Conselheiro na região onde ela mora, os 

conselhos perdem o seu sentido de existir. 

Renio Quintas 
10:35 

Presidente por favor conceda a palavra para a Comunidade 

silvio rangel 
10:36 

Bom dia comunidade cultural 

Renio Quintas 
10:36 

Bom dia 

Fernanda Barbosa 
10:39 

Presidente, solicito que abra a comunidade é coloque em votação 

Você 
10:39 

Rênio, você está inscrito 

Renio Quintas 
10:39 

obrigado Joana 

Fernanda Barbosa 
10:40 

A pessoa se candidatou onde comprova atuação, a única restrição é morar no DF 

Beth Fernandes 
10:43 

me inscrevo 

Fernanda Barbosa 
10:45 

O Conselho local vai incidir sobre boates, teatros, etc. 

Wellington Abreu 
10:45 

ORDEM DO DIA 10h15 - Eleições 2020 10h20 - SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 10h50 - Art 65° 

Parágrafo 5°- Regulamentar o artigo e publicar 11h30 - Condepac e Conec 13h00 - 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES  

virou ponto de pauta 

Renio Quintas 
10:45 

Gostaria de ser ouvido antes dos senhores votarem 

Wellington Abreu 
10:46 

Ok Rênio 

Renio Quintas 
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10:46 

obrigado 

Felipe Boechat 
10:47 

Eu sugiro que o voto seja dado por escrito aqui nesse espaço. 

Marco Gomes 
10:48 

É isso Rênio! 

banda Chiquita Bacana 
10:48 

Tô na área 

Felipe Boechat 
10:48 

Parabéns, Rênio. 

Felipe Boechat 
10:48 

Parabéns, Rênio. 

Se eu puder falar 30 segundos, eu agradeço. 

Cacá Silva 
10:49 

Deve-se cumprir o que esta no Edital. 

Neide Nobre 
10:49 

Rênio perfeita sua fala 

ariston lima 
10:51 

Manter o edital!!! 

Beth Fernandes 
10:51 

perfeto Iara. 

Cacá Silva 
10:52 

Cumpra-se o que está no Edital. 

Felipe Boechat 
10:52 

Voto pelo respeito ao Edital 

Renio Quintas 
10:52 

esse é o entendimento mais correto 

Marco Gomes 
10:52 

Valeu Fernanda 

Felipe Boechat 
10:53 

Eu tenho 

Fernanda Barbosa 
10:54 
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Meu.trabalho é esse gente . Tranquilo 

Felipe Boechat 
10:54 

Águas Claras não teve número mínimo de candidatos. A lei não prevê uma RA sem Conselho. O que 

vai acontecer? 
Ok. 

Beth Fernandes 
10:55 

Teremos discussão a respeito no pleno. quando acabar este processo eleitoral 

Felipe Boechat 
10:57 

URGENTE 

Beth Fernandes 
10:57 

me isncrevo 

Rita Andrade 
11:00 

De acordoPresidente, temos sim que fazer uma força tarefa para que essas RAs que tiveram 

dificuldade consigam compor seus conselhos!  

Wellington Abreu 
11:02 

33 RAs 2 com conselho 20 no pleito = 11 abertas 

Obrigado Joana por nos lembrar  

banda Chiquita Bacana 
11:02 

Sou Mersón do riacho fundo ll 

Felipe Boechat 
11:03 

Bem vindo, Mersón 

Beth Fernandes 
11:05 

bem vindos quem chegou! 

Rita Andrade 
11:06 

Olá Mersón, bem vindo. Vc está melhor? 

Você 
11:06 

ORDEM DO DIA 10h20 - SUFIC e FAC - Projetos e pareceres 10h50 - Art 65° Parágrafo 5°- 

Regulamentar o artigo e publicar 11h30 - Condepac e Conec 13h00 - ENCERRAMENTO DAS 

ATIVIDADES  

banda Chiquita Bacana 
11:06 

Me recuperando! Estou aqui no hospital! 

Rita Andrade 
11:06 

Ficou bom? Está pronto p/ a eleição? 
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O querido melhoras!!! 

banda Chiquita Bacana 
11:07 

Mas acompanhado todo o debate! 

Rita Andrade 
11:07 

Muito bom!!! 

banda Chiquita Bacana 
11:07 

Ainda estou em tratamento. 

Rita Andrade 
11:08 

Tudo vai ficar bem e vc fará um belo trabalho no Conselho Regional de Cultura do Riacho Fundo II, 

certeza!!!! 

Renio Quintas 
11:09 

melhoras Mérson 

banda Chiquita Bacana 
11:10 

Muito obrigado! Amém!!! 

Renio Quintas 
11:11 

Saldo remanescente 

é o termo 

Renio Quintas 
11:13 

sao 113 milhoes 

hoje 

Fernanda Barbosa 
11:13 

João, quando foi a última resposta da secretaria de economia sobre esse saldo? 

obrigada! 

Rita Andrade 
11:16 

Gostaria de me inscrever. 

Renio Quintas 
11:18 

Portaria da LIC João vc tem noticias? 

claro 

Raphael Veiga 
11:18 

Eu gostaria de uma posição quanto aos pareceristas 

Neide Nobre 
11:23 

Tem como publicar na página da SECEC-DF 

Renio Quintas 
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11:23 

Chega uma comunicação por email 

para assinar o termo de ajuste vem um link da SEI 

João Moro 
11:24 

Só escreve aqui, Raphael 

Beth Fernandes 
11:24 

Neide, é concomitante. Sai no DODF e na pagina da Secec 

Raphael Veiga 
11:24 

Presidente me inscrevo 

Beth Fernandes 
11:25 

e a página da Secec é replicada em todas as redes sociais. Princípio de transparência ampla para 

uso do dinheiro público 

8 solucoes 
11:30 

A pauta sobre o CONEC já começou? 

Raphael Veiga 
11:30 

Presidente, minha fala na hora de pareceristas ok 

Fernanda Barbosa 
11:31 

Moro, poderia colocar aqui no Chat quais são os valores do FAC executados?... que foram planejados 

para execução e não foram? 

João Moro 
11:31 

Eu preciso levantar 

Fernanda Barbosa 
11:31 

Qual é o extrato do FAC até agora? 

João Moro 
11:31 

nao tenho esses dados de saída 

como te expliquei pelo whatsapp há alguns dias 

Renio Quintas 
11:32 

Ainda não estamos nas sufic 

Fernanda Barbosa 
11:32 

ssim 

Wellington Abreu 
11:35 

Subsecretário João Moro, nos ajude a entender por que não foi publicado no dia 31 de Janeiro o 

saldo do ano anterior de acordo com o art 64 da LOC?  
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Renio Quintas 
11:36 

Gente João Moro não é o responsavel pelo financeiro da Scretaria 

ele executa o que tem 

Presidente quando for possivel gostaria de me expressar 

Wellington Abreu 
11:37 

ok 

Renio Quintas 
11:37 

obrigado 

Wellington Abreu 
11:38 

Faremos isso 

Consulta a Secretaria de Economia  

Dacia Ibiapina 
11:38 

Por que não foi publicado o FAC Audiovisual? 

Wellington Abreu 
11:39 

Estamos Juntos Subsecretário João Moro 

Dacia Ibiapina 
11:39 

Por que não foi lançado o FAC Áreas? 

Beth Fernandes 
11:42 

Não é o subsecretário quem decide linhas de editais! 

Sol Montes 
11:43 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-cria-atendimento-presencial-para-cadastramento-ativo-da-aldir-

blanc/ 

Tiago de Aragão 
11:45 

como o Rênio bem disse, o edital FAC Visual Periférico não apresenta dispositivos para fazer 

descentralizar o recurso. Só tem dispositivo em uma das linhas do edital. Como o recurso vai ser 

descentralizado, se não tem indutores no edital. 

? 

Fernanda Barbosa 
11:46 

Por que as recomendações de edital que foram remuneradas no CCDF não entraram no edital? 

Wellington Abreu 
11:46 

Audiovisual Periférico 

Dacia Ibiapina 
11:46 

Visual Periférico 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Fsecec-cria-atendimento-presencial-para-cadastramento-ativo-da-aldir-blanc%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Fsecec-cria-atendimento-presencial-para-cadastramento-ativo-da-aldir-blanc%2F
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Fernanda Barbosa 
11:46 

Deliberadas * 

Wellington Abreu 
11:46 

Sol estamos aqui para responder, se precisar desenhar teremos que desenhar  

a comunidade sempre precisa de esclarecimentos  

não podemos ir por ai 

Beth Fernandes 
11:47 

oi? 

Fernanda Barbosa 
11:47 

Por que as recomendações de edital que foram deliberadas no CCDF não entraram no edital...? 

Periférico 

Beth Fernandes 
11:48 

Fernando, Lembra que o secretário veio ap CCDF explicar a urgência do edital e o porque este foi o 

unico que não passou pelo CCDF este ano? 

Ops. Fernanda** 

Resposta está nas atas 

Renio Quintas 
11:49 

Perdão não houve pedalada fiscal 

Dacia Ibiapina 
11:49 

Obrigada Conselheira Sol, pela deferência. 

Renio Quintas 
11:49 

tanto que Adão foi derrotado nessa tese 

Não houve irresponsabilidade 

Fernanda Barbosa 
11:50 

Já tínhamos compartilhado as deliberações na época. O problema é que a urgência só existe. 

Renio Quintas 
11:50 

houve truculencia e falta completa de entendi,mento da Secretaria de Cultura do que é a Cultura do 

DF 

Fernanda Barbosa 
11:50 

É preciso fazer denúncia sobre a.ação ilegal d antiga gestão 

Renio Quintas 
11:51 

Já esta responsabilizado pelo PArquet so falta transitar em julgado 

do Ministerio Publico de Contas 
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Fernanda Barbosa 
11:51 

Me inscrevo 

Rita Andrade 
11:54 

Mesmo assim manter a fala do Sub-secretário na íntegra na nossa ata. De acordo com a proposta da 

Conselheira Fernanda. 

Dacia Ibiapina 
11:54 

Uma dúvida: o GDF não deveria ser transparente em relação ao orçamento? O saldo do FAC não 

deve ser uma informação pública, transparente?  

8 solucoes 
11:56 

Tem que incluir a técnica no edital de áreas culturais. (Ale Capone aqui) 

Beth Fernandes 
11:59 

que contemple mais a comunidade como um todo... tem sido tendência 

Wellington Abreu 
11:59 

não chamar um ou outro de pequeno ou grande  

isso ta feio 

Eu sou Zé pequeno no cinema 

Rita Andrade 
11:59 

me inscrevo 

Wellington Abreu 
11:59 

no teatro 

Felipe Boechat 
12:01 

Infelizmente, terei que sair... Um abraço a todos. 

Beth Fernandes 
12:01 

Obrigada, Felipe 

Rita Andrade 
12:02 

Gostaria de fazer uma observação Presidente. 

Renio Quintas 
12:02 

valeu Felipe! Abraços 

Manda ver aqui no Chat Rita 

Sol Montes 
12:02 

Professora Dacia a Senhora honra a todos nós. 

Beth Fernandes 
12:03 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 11 - de 17 

NÃO É VERDADE! Todos os editais, com exceçãodo ultimo - que o secretário veio explicar - vieram 

ao CCDF e tiveram audiências. 

Merlhor verificar nas atas, Rita 

banda Chiquita Bacana 
12:04 

Acabou bateria do Cel. Vou sair. Agradeço a todos! 

Sol Montes 
12:04 

Hoje nosso plenário está mais estrelado ainda; Seja bem vindo grande José Leme Galvão  

Só estrela 

Grande Humberto Pedrancini 

Sol Montes 
12:05 

Grande Adirley Queiroz 

Beth Fernandes 
12:05 

Realmente, Sol. Hoje a participação é honrosa em todos os sentidos 

Neide Nobre 
12:05 

Informação é poder e o poder tem que ser compartilhado. 

Sol Montes 
12:06 

Grande Tereza Padilha 

Beth Fernandes 
12:06 

Verifiquemos nas atas! 

Renio Quintas 
12:06 

Poxa Adirley poderia se expressar sobre o edital Audio Visual Periferico 

esta bem melhor posiciond para isso alem do Thiago tambem 

Raphael Veiga 
12:08 

Quero fala 

Neide Nobre 
12:08 

João Moro como podem ser acompanhadas as últimas análises dos CEACs, com quem dialogamos? 

Tiago de Aragão 
12:08 

obrigado pela fala, Rênio 

Renio Quintas 
12:08 

Raphael está inscrito desde muito antes Wellington 
Imagina! Estamos Juntos! 

Você 
12:10 

Raphael, você está inscrito 
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Raphael Veiga 
12:10 

Ok 

Preciso falar deste específico 

Wellington Abreu 
12:10 

ok Rafael 

Renio Quintas 
12:11 

maravilha! 

Pedro B. Garcia 
12:13 

Foi protocolada uma carta assinada por diversas associações questionando a questão dos 

pareceristas do edital FAC Visual Periférico. Ainda não tivemos respostas. Quem serão os 

pareceristas? Serão pareceristas da área e de fora do DF? 

João Moro 
12:13 

Foi mesmo! Como em todos os editais, traremos pareceristas de fora do DF 

Neide Nobre 
12:14 

Chocada com esse erro 

Pedro B. Garcia 
12:14 

E serão profissionais com conhecimento em cinema/audiovisual? 

Renio Quintas 
12:17 

Tem que ser 

João Moro 
12:17 

joaomoro@gmail.com 

Adirley QUEIRÓS 
12:19 

A pergunta o Pedro é fundamental:Quem serão os pareceristas? Serão pareceristas da área e de fora 

do DF?....E serão profissionais com conhecimento em cinema/audiovisual?""  

Renio Quintas 
12:19 

Resposta obre a escolha dos pareceristas é importante! Haverá um certame? 

Adirley QUEIRÓS 
12:19 

"A pergunta do Pedro é fundamental...""  

Rita Andrade 
12:20 

Me inscrevo 

Adirley QUEIRÓS 
12:20 

o que seria mais ágil? como seria isso? 
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Rita Andrade 
12:20 

para ess apauta pareceristas 

Renio Quintas 
12:20 

Não teve como validar o edital anterior? 

Adirley QUEIRÓS 
12:20 

obrigado. 

Raphael Veiga 
12:23 

João tudo no seu e-mail 

Dacia Ibiapina 
12:24 

Vou ter que sair. Agradeço a atenção de todos e todas.  

Neide Nobre 
12:24 

Analistas 

Renio Quintas 
12:24 

Obrigado Dácia  

presença sempre preciosa 

Rita Andrade 
12:28 

de acordo! 

Wellington Abreu 
12:29 

De acordo 

Sol Montes 
12:29 

De acordo presidente 

Erica Lewis 
12:29 

De acordo 

Fernanda Barbosa 
12:29 

De acordo 

Beth Fernandes 
12:29 

de acordo 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:29 

de acordo 

Aline Maria 
12:33 
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Presidente, vou incluir a proposta da Resolução na pasta do drive e podemos utilizar o grupo do 

whatsapp para tirar dúvidas, pode ser? 

Beth Fernandes 
12:34 

boa proposta, Aline 

voce pode articular com Joana, a nossa super secretária executiva 

Renio Quintas 
12:35 

Presidente, senhoras e senhores tenho que me ausentar! Obrigado aos conselheiros e conselheiras 

ao João Moro e a Aline pela disponibiidade fundamental aprofundar esse diálogo! Boa semana a 

todos vamos pra cima do Secretario de Economia pra valer! Abrcos a todos e todas 

Beth Fernandes 
12:35 

tchau, Renio. Boa semana 

Rita Andrade 
12:35 

me inscrevo Presidente 

Você 
12:35 

Aline, vamos utilizar aquela pasta ja disponibilizada e ir por lá, que tal? 

Aline Maria 
12:36 

ótimo, pode sim 

Aline Maria 
12:38 

também vou me ausentar da reunião, boa tarde a todos! 

Beth Fernandes 
12:38 

Jana, por favr, os mic 

Joana** 

Wellington Abreu 
12:39 

Obrigado Aline Maria  

José Leme Galvão Jr 
12:40 

Peço a palavra pelo CONDEPAC 

Raphael Veiga 
12:47 

Preciso sair. Tenho muito interesse no conec e condepac e gostaria de ler o regimento também. 

Fernanda Barbosa 
12:47 

Se tivermos um gt para composição destes conselhos, gostaria de particular para contribuir 

Raphael Veiga 
12:47 

João Moro estou à disposição para conversar. No e-mail mandei meus contatos e da Daniela 

Fernanda Barbosa 
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12:47 

Participar* 

João Moro 
12:48 

Maravilha, Raphael 

te respondo por lá 

José Leme Galvão Jr 
12:49 

Agradeço mais uma vez a oportunidade e o apoio ao Condepac. Boa tarde e boa semana a todas e 

todos. 

Beth Fernandes 
12:50 

Recebemos convite formal da CLDF ou fa Frente? 

Enviar representante, se vier convite 

Beth Fernandes 
12:51 

Não concordo em mudar horário.  

Rita Andrade 
12:52 

A Audiência Pública é da CLDF da Frente Parlamentar da defesa dos Direitos culturais.  

Pedro Paulo de Oliveira 
12:52 

nao concordo 

Wellington Abreu 
12:52 

Mudança de horário da plenária do CCDF terça que vem 

para a noite? 

ou tarde? 

Rita Andrade 
12:53 

Voto em mudar o horeario 

Beth Fernandes 
12:53 

Sol teve que se ausentar 

Rita Andrade 
12:53 

e os conselheiros estarem presentes na audiência pública 

Fernanda Barbosa 
12:53 

Concordo em.mudar para noite 

Erica Lewis 
12:53 

Não posso a noite 

Beth Fernandes 
12:54 

Não tenho disponibilidade de horário 
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Iara Alves 
12:54 

Não posso  

Mesmo achando importante. 

Fernanda Barbosa 
12:54 

Melhor manter o horário 

É a maioria 

Beth Fernandes 
12:55 

Rita pode representar o CCDF 

Erica Lewis 
12:55 

Concordo 

Iara Alves 
12:56 

Concordo ser a Rita. 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:56 

Ok 

Beth Fernandes 
12:56 

conta como trabalho! 

Beth Fernandes 
12:58 

Não li o texto ainda 

Iara Alves 
12:59 

Ainda não li. 

Maravilha!!! 

Beth Fernandes 
13:01 

não dstou ouvindo 

eu li 

Iara Alves 
13:10 

ótimo 

Tereza Padilha 
13:11 

quando temos memoria, tudo melhora. Dali Presidente! 

Rita Andrade 
13:02 

Presidente e o FUNPAC? Tivemos um retorno da AJL que me deixou bem preocupada.  

Pedro Paulo de Oliveira 
13:02 

pessoal preciso me retirar da reuniao. 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 17 - de 17 

Rita Andrade 
13:03 

Iara vou ler hoje tbem desculpa! 

Pedro Paulo de Oliveira 
13:03 

boa tarde a todos. 

Você 
13:06 

ta cortando aqui pra mim... 

Rita Andrade 
13:08 

ok! 

Iara Alves 
13:10 

ótimo 

Tereza Padilha 
13:11 

quando temos memoria, tudo melhora. Dali Presidente! 

Iara Alves 
13:11 

Obrigada ! Boa tarde! 

Neide Nobre 
13:12 

Boa tarde e boa semana 

Rita Andrade 
13:12 

Boa tarde! 

Erica Lewis 
13:12 

Boa tarde! 

Tereza Padilha 
13:13 

boa tarde! 

Beth Fernandes 
13:13 

Caiu internet. Boa tarde 

Você 
13:14 

boa tarde! 

 

 

 

 

 

 

 


