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ATA 

355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 29 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 355ª 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, fechada ao público, com os seguintes assuntos: 

10h00 - INFORMES 

o Cartas CODEPAC/FUNPAC 

ORDEM DO DIA 

10h20 - Eleições 2020 

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

 

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

as atividades sugerindo que fosse abordado primeiro o artigo 65 § 5º como ponto de pauta e os 

informes fossem ao final da reunião. Todos deliberaram a favor. 
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Art. 65° Parágrafo 5°- Regulamentar o artigo e publicar   

O Presidente Wellington Abreu agradeceu por todo apoio e dedicação na construção da 

proposta do documento pela Coordenadora Interina do FAC, Aline Maria da Silva Camilo. 

Conforme solicitado pelo Presidente, a Secretária Executiva Joana Macedo apresentou a Minuta 

sugerida pelo CCDF com os levantamentos propostos pela comunidade, da qual foi lida pelo 

Presidente a todos presentes. O Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural convidado, João 

Moro, expressou sobre a necessidade de elaborar algo viável de execução e a necessidade de 

cuidado ao que está sendo proposto. Em alguns levantamentos lidos pelo Presidente, a 

Coordenadora Aline explicou que caberiam a editais delimitar e não regulamentação, não se 

encaixando então na normativa. Wellington esclareceu que este momento é voltado a leitura 

das propostas para então pensarem mais afundo no documento consolidado e apresentado pela 

SUFIC, para não correrem o risco de esquecerem nenhum ponto apresentado pela comunidade.  

Após a leitura com os levantamentos apresentados pela comunidade, a conselheira Beth 

Fernandes iniciou a leitura do documento consolidado por Aline. Foram apresentados os 

seguintes levantamentos: 

Proposta: 

Art. 2°. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar termo de 

ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas físicas 

ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que possuírem registro já concedido e válido no 

momento da inscrição, no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal-CEAC. 

Proposta deliberada aprovada: 

Art. 2°. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar termo de 

ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas físicas 

ou jurídicas, com residência ou sede no Distrito Federal, com ou sem fins lucrativos inscritos 

no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal - CEAC válido no momento da 

inscrição. 

Wellington leu a proposta ao artigo 2º feita pela Conselheira Fernanda Morgani no chat 

com o seguinte texto: “Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar 

termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, 

pessoas físicas ou jurídicas, com residência ou sede no Distrito Federal, com ou sem fins 
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lucrativos inscritos no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal - CEAC válido 

no momento da inscrição”. A Conselheira Érica explanou que essa especificidade valeria se 

fosse de acordo com a exceção citada no artigo 16 e 17 do Decreto n° 38.933, proposta no 

parágrafo único do artigo, pois no Edital de Premiação não há esse tipo de delimitação. João 

Moro lembrou a todos que assim como o Conexão Cultura, o Premiação não se aplica e esta 

regra.   

João Moro esclareceu que a Portaria que dispõe sobre o CEAC veda cadastros por 

agentes externos ao DF, assim como a LOC. A Conselheira Fernanda ressaltou sobre a proposta 

de um Decreto permitindo a ampliação de acesso ao FAC em âmbito Nacional. João reafirmou 

que para a retirada do CEAC é preciso comprovar 2 anos de moradia e ações no DF.  

Proposta aprovada: 

 Art. 3º, inciso II – para os agentes culturais que possuírem dois projetos contemplados 

em seleções anteriores em execução ou em fase de prestação de contas, só será possível firmar 

novo termo de ajuste de apoio financeiro após conclusão da execução e aprovação da prestação 

de contas de pelo menos um deles, devendo ser observado ainda o limite estabelecido no inciso 

I deste artigo; 

 A Conselheira Beth Fernandes questionou se não fosse o caso de alterar o termo 

“conclusão” para “apresentação” uma vez que a prestação de contas pode vir a ser moroso 

prejudicando o proponente. João Moro lembrou sobre a possibilidade do proponente não ter a 

prestação de contas anterior aprovada, sendo assim, ele só pode receber um novo apoio após a 

quitação da mesma. Aline Maria explicou que antigamente o processo precisava ser arquivado, 

ou seja, o projeto era encaminhado pro CAFAC, depois voltava pro FAC e seguia pro Secretário 

aprovar para então arquivar. Somente depois de todo esse trâmite o proponente poderia assinar 

um novo termo de ajuste. A atual sugestão pularia toda essa etapa e a prestação de contas 

bastaria estar aprovada pelo CAFAC. Caso o proponente tenha dois processos, o CAFAC 

recebe como prioridade para que o proponente não perca o prazo e a possibilidade de assinatura, 

resultando assim na celeridade dos encaminhamentos. Wellington indagou sobre quando um 

processo passa de um exercício a outro, ou seja, de um ano para outro, o que seria considerado 

no recebimento de recurso já que são anos fiscais diferentes. Aline respondeu que o que se 
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considera é o valor cumulativo e não o ano. A proposta segue a logística de que podem ser dois 

processos diferentes independente do ano, respeitando o limite determinado.   

Proposta aprovada: 

Art. 3º, inciso III – o agente cultural beneficiário só estará apto a receber novos recursos 

se estiver adimplente na obrigação de prestar contas, prestar informação, efetuar devolução de 

recursos ou pagamento de multa referente a projetos anteriores;  

 Aline Maria esclareceu que os contemplados devem apresentar a cada 4 meses um 

relatório e após a conclusão do projeto, um relatório final de execução que só estaria aprovado 

se, o mesmo, tivesse apresentado toda documentação. Após a avaliação do CAFAC podem 

ocorrer multas se considerarem não estar de acordo com o proposto inicialmente, então o agente 

somente estaria apto a receber o novo certame após as quitações do projeto anterior junto a 

Secretaria.  

Proposta: 

Art. 3º, inciso IV – Nos casos em que o agente cultural tiver proposto um plano de ações 

compensatórias referente a projeto anterior, a celebração de novo termo de ajuste só será 

possível após o deferimento do plano de ações compensatórias pelo Titular da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa, devendo ser observado ainda o limite estabelecido no 

inciso I deste artigo; 

Proposta deliberada aprovada: 

Art. 3º, inciso IV – Nos casos em que o agente cultural tiver proposto um plano de ações 

compensatórias referente a projeto anterior, a celebração de novo termo de ajuste só será 

possível após o deferimento do plano de ações compensatórias pela Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa, após manifestação do órgão de controle interno e de assessoramento 

jurídico da Secretaria, devendo ser observado ainda o limite estabelecido no inciso I deste 

artigo;   

 João Moro explicou que os incisos III e IV se referem a fatos que muitas vezes não 

competem ao agente cultural. O item III seria para não depender tanto do Conselho para 

aprovação da prestação de contas, já o IV, explicou que muitas vezes o agente cultural pode 

sofrer uma sanção que pode ser substituída por ações compensatórias, porém precisam passar 

por várias instâncias da SECEC para finalmente ser assinado pelo Secretário. Aline Maria 
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ratificou a fala do João Moro ao citar as alterações das sanções por ações compensatórias a 

serem aprovadas pelo Secretário. Foi também esclarecido por Aline Maria que não há a 

necessidade dessas ações compensatórias propostas passarem pelo crivo do CCDF pois estão 

previstas no Decreto de Fomento e na LOC, com as etapas que o plano deve seguir até sua 

aprovação da seguinte maneira: primeiro passa pela aprovação do CAFAC, depois segue pro 

controle interno, que envia para a AJL, retorna ao controle interno e finalmente encaminha para 

o Secretário. Foi então sugerido pela Conselheira Beth a inserção do controle interno e 

assessoria jurídica ao inciso. 

Proposta aprovada: 

Art. 3º, inciso V – estará impedido de receber recursos do FAC o agente cultural 

beneficiário que estiver sob pena de suspensão temporária de participação em seleção 

promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa ou sanção de impedimento 

de celebrar com a Secretaria de Cultura Economia Criativa instrumento jurídico com repasse 

de recursos públicos ou que preveja apoio em bens ou serviços mediante execução direta pela 

Administração Pública; 

Aline esclareceu que este inciso é existente no Decreto de Fomento e na LOC. São 

sanções que a Secretaria aplica pra assinar contratos e agora está sendo implementado para o 

FAC.  

Proposta aprovada: 

Art. 3º, §1º Para efeito dos limites estabelecidos neste artigo, serão contabilizados os 

recursos recebidos pelo agente cultural em seu nome através de CEAC de pessoa física e, 

também, através de CEAC de pessoa jurídica do qual seja sócio, diretor e/ou administrador, 

sendo considerado para estes casos o limite permitido para pessoa jurídica.   

Aline Maria explanou sobre a possibilidade de considerar pessoa jurídica e pessoa física 

como agentes separados, por possuírem CEACs diferentes, possibilitando concorrer a dois 

projetos cada. A Conselheira Érica Lewis esclareceu que tal proposta seguia contra o disposto 

na Lei sobre o quantitativo de 2 projetos por proponente, pois assim possibilitaria um mesmo 

agente cultural executar 4 projetos ao final. Erica esclareceu que não há impeditivo para a 

pessoa ser beneficiária em 4 projetos, o que não poder ser é proponente. Após os 
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esclarecimentos, a consideração apresentada não foi acatada pelo pleno por ir contra ao que é 

determinado em lei. 

Aline esclareceu ao Conselheiro Wellington que quando há casos de pessoa física e 

jurídica concorrerem aos Editais, o valor somado é considerado pelo limite permitido para 

pessoa jurídica, porém a proposta apresentada como pessoa física não pode passar dos 200 mil.  

Proposta: 

Art. 3º, §2º Os limites e condições estabelecidos nos incisos I e II deste artigo não serão 

considerados em relação a projetos apoiados através do programa Conexão Cultura. 

Proposta deliberada aprovada: 

Art. 3º, §2º Os limites e condições estabelecidos nos incisos I e II deste artigo não serão 

considerados em relação a projetos apoiados através do programa Conexão Cultura DF e 

eventuais editais de premiação. 

No que se refere ao Conexão Cultura, Aline explicou que o mesmo possui 

regulamentação própria. A Conselheira Beth Fernandes indagou se não seria motivo de 

acrescentar o Edital de Premiação. João Moro explanou que por ser mais esporádico, não havia 

sido cogitado acrescentar o Edital de Premiação e foi de acordo com o levantamento da 

conselheira.    

Para finalizar, Wellington perguntou como poderia ser criado alguma garantia ao 

proponente quanto a entrega da prestação de contas, sua agilidade e a possibilidade de 

contratação de novos pareceristas. João Moro respondeu que a prestação de contas tem andado 

com agilidade e inclusive quando há casos específicos, o mesmo solicita vistas para 

compreender o que houve. Disse que normalmente quando há atrasos são os proponentes que 

atrasam na entrega da própria documentação. Aline esclareceu que são duas etapas diferentes: 

O FAC faz o relatório técnico da execução do objeto e depois é encaminhado ao CAFAC. 

Informou que os processos do SEI estão praticamente em dia, com alguns poucos físicos a 

serem analisados. Informou que mesmo durante a pandemia os encaminhamentos estão sendo 

feitos normalmente.   

 Wellington iniciou então uma leitura geral final da proposta da minuta. Ao chegar ao 

artigo 3º, Aline Maria manifestou a importância de deixar claro que os termos de ajustes são 

delimitados numericamente (2 projetos por proponente) e não por exercício. João Moro 
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especificou que se for contar somente por exercício possibilitaria o acúmulo de projetos a um 

único proponente. Érica sugeriu acrescentar a assinatura de dois termos de ajustes 

concomitantes no mesmo ou em exercícios diversos. João e Érica explicaram que tal 

delimitação não impede o agente em concorrer aos Editais, mas no momento de assinar o termo 

de ajuste é necessário que tenha finalizado pelo menos um dos projetos que por ventura ele 

possa ter em aberto. Ele pode ser contemplado, porém só executará após a finalização do projeto 

anterior.  

Diante dos pontos levantados, foi deliberado pelo acréscimo de mais um inciso no artigo 

3º para complementação:  

Art. 3º, inciso VII - nenhum proponente poderá ter mais de dois projetos em execução 

ou em fase de prestação de contas. 

A Conselheira Érica questionou sobre a possibilidade de ser um mesmo objeto em dois 

processos, porém foi esclarecido por João Moro que não existem dois objetos iguais, uma vez 

que, havendo mudança e adaptações na proposta já resultaria na alteração do objeto 

automaticamente. A Conselheira Érica concluiu após as explanações que: o objeto não é a 

“natureza” do projeto, mas sim suas especificidades. Por exemplo, podem haver dois projetos 

de circulação, mas que não serão os mesmos em seus objetos. Iara explanou que os proponentes 

podem ter dificuldade em compreender o que seriam os objetos distintos e João Moro 

concordou complementando que o termo poderia ser retirado sem prejuízo de valor no artigo.   

Ao ser questionado pelo Conselheiro Wellington quanto a vigência dos contratos, João 

Moro esclareceu que um termo de ajuste tem a validade de dois anos podendo ser prorrogado 

por mais dois anos.  

Proposta: 

Art.3°. Cada agente cultural registrado no CEAC poderá celebrar com o FAC, no 

máximo 2 (dois) termos de ajuste, com dois objetos distintos, no mesmo exercício ou em 

exercícios diversos, devendo ser considerado também para habilitação ao recebimento dos 

recursos financeiros os seguintes limites e condições: 

Proposta deliberada aprovada: 

Artigo 3º Cada agente cultural registrado no CEAC poderá celebrar com o FAC, no 

máximo 2 (dois) termos de ajuste concomitantes, no mesmo exercício ou em exercícios 
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diversos, devendo ser considerado também para habilitação ao recebimento dos recursos 

financeiros os seguintes limites e condições: 

Ainda sobre o inciso II, a Conselheira Érica questionou sobre a possibilidade de assinar 

um novo termo de ajuste somente após a aprovação da prestação de contas e isso causar prejuízo 

ao proponente. Foi esclarecido por João Moro que é preciso garantir a prestação de contas para 

receber um novo apoio, e diante da preocupação de causar danos pela possibilidade de demora 

nas análises, Aline complementou que os proponentes contemplados com projetos antigos a 

serem analisados são encaminhados como prioridade para análise do CAFAC. João solicitou o 

apoio do CCDF para que casos excepcionais que venham a acontecer sejam encaminhados para 

ele resolver. Foi reforçado que o proponente não perde o direito de ser contemplado num 

terceiro termo de ajuste. João Moro disse que se a pessoa ganha o edital, ela fica com o direito, 

a vaga fica segura, mas deve ser seguido o rito da entrega documental pelo proponente até que 

seja fechada a prestação de contas e então ser chamado para assinatura do termo. Disse que se 

demoram um ano pra fazer a prestação de contas normalmente prorroga-se o edital para o 

proponente não perder. João Moro complementou que se o proponente não apresenta os 

documentos determinados pelo edital, não há caminho a ser seguido. Esclareceu que a 

documentação antes de ser aprovada passa por um crivo dentro da Secretaria. Wellington 

questionou a possibilidade de engano na aprovação documental por parte da Secretaria e João 

Moro esclareceu que o engano é do proponente em entregar as documentações erradas, sendo 

então desclassificado no processo de averiguação documental. Informou que muitas vezes 

declarações que estão de acordo com o Edital, porém encontram-se com vencimento recente, a 

Subsecretaria tem o cuidado em emitir novas declarações atualizadas para não prejudicar o 

mesmo. Aline e João relataram que serão lançados balanços em tempo viável informando se o 

proponente está em dia ou não com as documentações, mas sem especificar quais, cabendo ao 

proponente tomar as medidas cabíveis. Aline complementou que existem muitos canais que o 

proponente pode entrar em contato para averiguar o que está faltando, além do envio por e-mail 

informativo pelo FAC.    

A proposta da minuta da resolução foi aprovada pelo Pleno. 
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Wellington explanou sobre a participação da Conselheira Rita Andrade representando o CCDF 

audiência pública pela Frente Parlamentar dos Direitos Culturais para tratar sobre a cultura na 

pós-pandemia proposta pelo Deputado Leandro Grass. 

 

Eleições 2020 

      O presidente do Conselho, Wellington Abreu, iniciou o ponto de pauta relatando sobre 

uma denúncia feita por Elisa Rachaus contra a candidatura da Janaína Montalvão alegando, a 

mesma, estar usando um currículo não pertencente a ela, mas sim da denunciante. Wellington 

disse que Janaína apresentou a documentação, foi aprovada a concorrer pelo pleito e leu a 

denúncia recebida a todos. Iara complementou que Janaína havia disputado ao CCDF e passou. 

Disse também que primeiramente é um erro alegar ser uma fraude, pois mesmo que não 

constasse esse projeto, a Janaína é uma agente cultural ativa há mais de 10 anos no DF 

reconhecida localmente. A Conselheira Beth complementou que a candidata pode ter 

participado dos projetos descritos em seu currículo mesmo sem ser a proponente e que tais 

acusações são infundadas. O Conselheiro Pedro Paulo ratificou a fala da Conselheira Beth e 

disse ser possível em tempos antigos terem realizado produções e projetos em conjunto. Foi 

deliberado que será realizada uma resposta simples e rápida à Elisa Rachaus sobre tais 

acusações. 

 Wellington relatou sobre o limite alcançado para uploads de documentações no 

formulário de votação no domingo anterior, porém foi resolvido prontamente pela Secretária 

Executiva Joana Macedo sem causar danos à comunidade. Lembrou a todos que no início do 

processo eleitoral Joana Macedo comprou 200 Gigas para o e-mail do CCDF garantindo assim 

a realização do certame. Disse que deve ser dividido por todos o ressarcimento à Secretária 

Executiva e futuramente estudar a possibilidade do pagamento pela Secretaria. Informou que 

ele reativou o blog do CCDF que está atualizando aos poucos e solicitou sugestões e apoio em 

manter a dinâmica no mesmo. Agradeceu todo o apoio da ASCOM no processo. 

 No que se refere as RAs que não atingiram o certame, Wellington expressou sobre 

necessidade de iniciar um novo processo eleitoral emergencial para a recomposição destes 

conselhos regionais de cultura em um mês, aproveitando o fluxo atual, para que todos sejam 

empossados até o dia 08 de janeiro. Disse que após todo o processo, será enviado um documento 
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ao Ministério Publico relatando sobre os encaminhamentos realizados. A Conselheira Fernanda 

Adão disse que, no seu entendimento pelo que foi apresentado na reunião anterior, ao fim deste 

processo atual que seria realizado a recomposição destes conselhos que não alcançaram o 

certame. A Conselheira Beth e o Conselheiro Pepa disseram ter o mesmo entendimento e que 

inclusive já haviam avisado nas suas respectivas Macros. Fernanda lembrou que nas RAs que 

não atingiram o pleito e possuem Gerentes de Cultura e Administradores, que são membro 

natos, devem ser convocados para ajudarem pois não existe a possibilidade da não existência 

do CRC. Sugeriu que findado o processo de validação dos votos seja feito um documento oficial 

a essas Regiões Administrativas e que seja tratado especificamente pelo Pleno as RAs que não 

possuem as gerências de cultura. Disse estar preocupada com o processo de validação dos votos 

que são mais do que o pensado e a necessidade de ensinar a todos a mexer na planilha de tabela 

dinâmica que será o único jeito de fazer a validação. 

 Quanto a apuração dos votos, a conselheira Beth sugeriu uma força tarefa de todos 

independente de Macrorregião para balancear na demanda. A Conselheira Fernanda Adão se 

dispôs a fazer uma proposta e conversar previamente com Joana Macedo para pensar em 

conjunto como será dividido essas análises dos votos diante do elevado número. Após o 

alinhamento será apresentado aos conselheiros num momento breve e condizente a todos assim 

que possível. A Conselheira Rita Andrade, que após a videoconferência na CLDF seguiu pra a 

reunião, relatou que apesar do número ser elevado as análises documentais serão mais simples 

e sugeriu pensar no titular e suplência da Macro. Fernanda esclareceu que cada conselheiro, 

cada ponto focal, além de analisar a identidade do votante deve analisar comprovante de 

residência, ver a duplicidade dos CPFs e averiguar dentro da tabela dinâmica os grupos dos 

conselheiros que foram votados para então contabilizar os candidatos individualmente. Iara 

sugeriu a criação de um GT que possibilite incialmente a apuração de votos de forma conjunta 

até todos pegarem o jeito no manuseio do sistema. Wellington sugeriu a construção de uma 

força tarefa junto aos apoios cedidos pela SECEC e a Secretária Executiva para os 

encaminhamentos iniciais, e que a apuração de votos seja feita em conjunto via Google Meet 

com todos juntos assistindo voto a voto.     

Foi deliberado que o processo eleitoral para composição dos CRCs que não atingiram o 

certame será iniciado após a finalização do atual. Será apresentado a parcial com o número de 
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votantes no dia 01 de outubro e outra no dia 03 de outubro para a comunidade cultural.   

    

Para finalizar, a Conselheira Rita Andrade informou sobre a reunião realizada pelo 

Comitê Aldir Blanc na qual foi debatida propostas e que serão publicados os pacotes dos editais 

da Lei. Embora houveram propostas não acatadas pela SECEC, percebeu um esforço da mesma 

em dialogar com a Sociedade Civil e seguiu com a fala solicitando empatia ao setor cultural, 

visto o valor baixo acordado pelos editais.  

Em relação a audiência pública chamada pela Frente Parlamentar dos Direitos Culturais, 

Rita informou que a SECEC foi representada pela Mirela, entre tantas outras representações, 

porém mais uma vez a Secretaria de Fazenda não compareceu. Disse te relatado a respeito das 

diversas frentes de trabalho dentro do CCDF, que a audiência foi positiva, mas não houve 

nenhum encaminhamento final da reunião. Informou sobre a proposta feita SECEC para 

apresentar soluções criativas, ou que façam mais debates, para tratar de protocolos com relação 

a retomada do servidor artístico e cultural em 2021. Ressaltou que foi apresentado o saldo 

remanescente de 2019 pela Secretaria da Fazenda ao gabinete da Deputada Arlete Sampaio, em 

torno de 40 milhões, porém apresentado a um gabinete. Foi dito a respeito do processo da 

FUNPAC e os deputados se demonstraram apreensivos nos tramites tomados. Falaram da 

necessidade de avaliação da SECEC, muito positiva no que diz respeito a mesma, porém muito 

apreensiva no que diz respeito a sociedade civil, e da necessidade de alinhar essa avaliação. A 

Conselheira Fernanda perguntou se haveria a possibilidade de acesso ao saldo divulgado e a 

conselheira Rita informou que tentaria o acesso e assim que obtivesse uma resposta o 

encaminharia ao grupo. Rita finalizou seu informe relatando sobre o recebimento dos 

documentos referente ao processo da FUNPAC e disse estar surpresa ao ver todo 

encaminhamento feito dentro da SECEC sem o CCDF ter sido consultado. 

Ainda sobre os informes Wellington disse que até então não houve nenhum retorno da 

SECEC e dos Gerentes de Cultura sobre a portaria conjunta e questionou se seria necessário a 

espera da resposta pra envio ao Ministério Público ou seria uma prevaricação por parte do 

CCDF. Solicitou então o apoio a Secretária Executiva no encaminhamento do documento à dra. 

Cíntia Costa.   
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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 08 de outubro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 08 de outubro 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 

355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 29/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

CCDF 
10:05 

355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Data: 29 de setembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: 

Videoconferência, via Google Meet - Fechada ao Público Link:https://meet.google.com/jtb-apvw-ioh 

10H00 - INFORMES Cartas CODEPAC/FUNPAC ORDEM DO DIA 10h20 - Eleições 2020 10h50 - Art 

65° Parágrafo 5°- Regulamentar o artigo e publicar 

Iara Alves 
10:15 

Bom dia! 

Fernanda Barbosa 
10:15 

tranquilo 

pode 

Iara Alves 
10:15 

sim 

Erica Lewis 
10:18 

Isso 

Fernanda Barbosa 
10:28 

weelington sai e volta 

fecha a cam 

melhora 

CCDF 
10:29 

355ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Data: 29 de setembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: 

Videoconferência, via Google Meet - Fechada ao Público Link:https://meet.google.com/jtb-apvw-ioh 

10H00 - INFORMES Cartas CODEPAC/FUNPAC ORDEM DO DIA 10h20 - Art 65° Parágrafo 5°- 

Regulamentar o artigo e publicar 10h50 - Eleições 2020 

Erica Lewis 
10:39 

Art. 16. A modalidade de premiação da comunidade cultural pode ser implementada pela realização 

de pagamento direto aos agentes selecionados em chamamento público, conforme autoriza o art. 51, 

§ 1º, I, "a", da LOC. § 1º A modalidade de premiação não se aplica aos casos em que o edital de 

chamamento público prevê obrigações futuras para os agentes culturais, tais como apresentações, 

aulas ou espetáculos. § 2º A prestação de informações de que trata o Capítulo VI não será exigida na 

modalidade d 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjtb-apvw-ioh
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjtb-apvw-ioh
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de premiação, pois não há assunção de obrigações futuras pelos agentes premiados. (Parágrafo 

alterado(a) pelo(a) Decreto 39896 de 13/06/2019) § 3º É prescindível a comprovação da regularidade 

fiscal, trabalhista e de prestação de contas em projetos nesta Secretária pelo agente selecionado 

para percepção do prêmio que lhe foi conferido, tendo em vista a ausência de obrigações futuras para 

com o Poder Público. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto 39896 de 13/06/2019) Art. 17. O 

chamamento púb 

Art. 17. O chamamento público da modalidade de premiação pode ter como finalidades: I - valorizar a 

formulação de projetos como ideias de ações culturais com potencial de execução futura; ou II - 

reconhecer a atuação prévia de pessoas físicas ou jurídicas na comunidade cultural do Distrito 

Federal. 

Fernanda Barbosa 
10:40 

blz 

obrigada 

Fernanda Barbosa 
11:00 

precisa citar que os limites tb não envolvem os beneficiários da Lei aldir blanc? 

João Moro 
11:00 

acho que nao precisa, Fernanda 

até lá na ementa, tá escrito que só vale pra recursos FAC 

mas podemos 

Fernanda Barbosa 
11:02 

a secretaria tem que investir para que esses dados sejam automatizados 

Fernanda Barbosa 
11:09 

Desculpa voltar o texto, mas é por contas das recentes discussões lembrei desta questão: 

Fernanda Barbosa 
11:11 

sugestão de texto para o Art. 2°:. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar 

termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas 

físicas ou jurídicas, com residência ou sede no Distrito Federal, com ou sem fins lucrativos inscritos 

no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal-CEAC válido no momento da inscrição. 

acrescentando a frase: , com residência ou sede no Distrito Federal,  

João Moro 
11:12 

otimo 

Beth Fernandes 
11:13 

ok 

Pedro Paulo de Oliveira 
11:13 

ok 
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Fernanda Barbosa 
11:13 

A ´partir da fala da Erica 

Wellington Abreu 
11:14 

Aprovado  

Erica Lewis 
11:14 

Aprovado 

Fernanda Barbosa 
11:14 

Art. 2°:. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar termo de ajuste de apoio 

financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas físicas ou jurídicas, com 

residência ou sede no Distrito Federal ou RIDE, há pelo menos dois anos, com ou sem fins lucrativos 

inscritos no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal-CEAC válido no momento da 

inscrição. 

Wellington Abreu 
11:15 

sugestão de texto para o Art. 2°:. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar 

termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas 

físicas ou jurídicas, com residência ou sede no Distrito Federal, com ou sem fins lucrativos inscritos 

no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal-CEAC válido no momento da inscrição. 

acrescentando a frase: , com residência ou sede no Distrito Federal,  

Fernanda Barbosa 
11:15 

sugestão final: Art. 2°:. Só poderão participar dos editais de seleção de projetos para firmar termo de 

ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura os agentes culturais, pessoas físicas ou 

jurídicas, com residência ou sede no Distrito Federal, há pelo menos dois anos, com ou sem fins 

lucrativos inscritos no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal-CEAC válido no 

momento da inscrição. 

Wellington Abreu 
11:15 

Aprovado 

Erica Lewis 
11:15 

Aprovado 

Beth Fernandes 
11:15 

ok 

Wellington Abreu 
11:18 

§ 7o Nos casos em que o proponente seja notificado a devolver recursos ao erário, pode solicitar o 

ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, conforme plano de 

trabalho a ser avaliado pela Secretaria de Cultura, após manifestação do órgão de controle interno e 

de assessoramento jurídico da Secretaria.  
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art 50 

Art 51 

Beth Fernandes 
11:23 

ok 

Erica Lewis 
11:23 

OK 

Pedro Paulo de Oliveira 
11:24 

ok 

Fernanda Barbosa 
11:33 

o ônus não é do proponente neste caso...mas sim da SECEC, pq tem prestação de constas que 

demora um ano por conta da estrutura da secec e não do proponente 

João Moro 
11:33 

Fernanda, peço que me passe esse caso específico. Eu desconheço casos assim. E, se houver, 

vamos resolver. 

Fernanda Barbosa 
11:35 

Queria que este caso fosse previsto de alguma forma, para que se ocorrer, proponentes não sejam 

prejudicados. 

Fernanda Barbosa 
11:37 

estamos em um ano atípico 

então nos anos seguintes isso pode acontecer 

pela quantidade de editais que foram lançados. 

Erica Lewis 
11:47 

Me inscrevo 

Fernanda Barbosa 
11:51 

-e emissão de prestação de contas 

então tem que constar que fica suspenso até validação 

Fernanda Barbosa 
11:53 

bloqueia o recurso até a secec resolver a parte dela da prestação de contas 

Wellington Abreu 
11:59 

Dispõe sobre os limites de recursos do FAC e condições de acordo com o Art 65 § 5°da Lei 

Complementar 934/2017.  

Aprovado  

Erica Lewis 
11:59 
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Aprovado!!!! 

Iara Alves 
11:59 

Aprovado 

Fernanda Barbosa 
12:00 

Aprovado 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:00 

aprovado 

Beth Fernandes 
12:00 

ok 
Santa Joana 

Erica Lewis 
12:01 

Obrigada João! 
E Aline! 

CCDF 

12:02 

ORDEM DO DIA 10h20 - Art 65° Parágrafo 5°- Regulamentar o artigo e publicar 10h50 - Eleições 

2020 

Fernanda Barbosa 
12:06 

Parece treta de grupo 

Beth Fernandes 
12:07 

briga local. briga local 

Beth Fernandes 
12:09 

Se ela comprovou atuação cultural, é isso que o CCDF analisou e deferiu candidatura.  

CCDF 
12:11 

sim. mando no whatsapp ;) 

obrigada 

Beth Fernandes 
12:11 

otimo 

Obrigada, Joana 

Wellington Abreu 
12:12 

https://conselhodeculturadodf.blogspot.com/  

Rita Andrade 
12:16 

Boa tarde a todas e todos! 

Beth Fernandes 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fconselhodeculturadodf.blogspot.com%2F
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12:16 

rita, estamos semn video pq sinal tá ruim hoje 

geral 

Boa tarde, a propósito 

isso, concordo com Fernanda 

Erica Lewis 
12:19 

De acordo Fernanda! 

Beth Fernandes 
12:22 

Isso! 

Rita Andrade 
12:22 

tbem gostaria d epropor  

Fernanda Barbosa 
12:23 

Me.inscrevo 

Beth Fernandes 
12:24 

eu tb! 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:26 

loucura 

Wellington Abreu 
12:27 

uau 

Iara Alves 
12:28 

me inscrevo 

Fernanda Barbosa 
12:29 

Desacordo.... a apuração É para todos os candidatos 

Beth Fernandes 
12:29 

discordo total. Tem que apurar todos 

Fernanda Barbosa 
12:29 

Fazemos a apuração e após verificamos as cadeiras 

Rita Andrade 
12:30 

acho que inicialmente selecionamos pelo o que está no edital  

Beth Fernandes 
12:30 

Também preciso ver, para não fazer bobagem 

Fernanda Barbosa 
12:31 
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não tem diligência para voto 

quem não apresentou docs o voto é inválido 

primeiro: validar votos 

Iara Alves 
12:32 

isso, não tem diligência 

Fernanda Barbosa 
12:32 

segundo: apurar votos por segmento 

terceiro: apurar votos por candidato 

é essa é a lógica 

Beth Fernandes 
12:33 

ótimo 

Iara Alves 
12:33 

apresenta a parcial dia 1 

Beth Fernandes 
12:34 

Parcialdia 1, só 

Wellington Abreu 
12:34 

1 Parcial  

Fernanda Barbosa 
12:34 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Wellington Abreu 
12:34 

1 Parcial  

Fernanda Barbosa 
12:34 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Wellington Abreu 
12:34 

dia 01 mais uma parcial 

Fernanda Barbosa 
12:35 

misericórdia 

Erica Lewis 
12:35 

hahahaha 

Fernanda Barbosa 
12:36 

ok 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:36 
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ok 

Erica Lewis 
12:36 

OK 

Iara Alves 
12:36 

ok 

Rita Andrade 
12:36 

ok p/ parcial 

sim 

Iara Alves 
12:36 

2 sim 

Wellington Abreu 
12:36 

dia 02/10 FINAL - votantes  

Fernanda Barbosa 
12:36 

Joana, vamos manter essa matriz de respostas, mas a apuração, vamos ter de fazer off line por conta 

da tabela dinâmica. è muito complexo fazer online 

Rita Andrade 
12:37 

para a final da participação da cidades no dia 3 

Fernanda Barbosa 
12:37 

blz 

Erica Lewis 
12:37 

OK 

CCDF 
12:38 

sim, Conselheira Fernanda 

Wellington Abreu 
12:38 

dia 03/10 - Final de numero de votantes  

Iara Alves 
12:44 

preciso sair. boa tarde 

Fernanda Barbosa 
12:44 

maravilha 

obrigada 

Rita Andrade 
12:47 
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Muitosss documentos que tramitaram dentro da AJL com relação a FUNPAC sem que o CCDF fosse 

sequer informado. 

 

 

 

 

 

 

 


