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ATA 

446ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 01 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 19h00 às 21h00, a 446ª Reunião Ordinária 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 

•        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 

ordinária com os seguintes assuntos: 

19h00 – INFORMES 

o Pronunciamento sobre Projeto de Lei nº 1.958, de 2018, de autoria do Deputado Rafael 

Prudente 

o Lei Aldir Blanc 

ORDEM DO DIA 

19h15 - Art 65° Parágrafo 5° - Regulamentar o artigo e publicar 

19h30 – Eleições 2020 - Acompanhamento das inscrições 

20h00 - LGBTQ+ - Possibilidades de CEAC 

20h30 - CONDEPAC e CONEC 
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O Presidente do Conselho, Wellington Abreu, informou sobre o cancelamento da 

votação ao PL nº 1.958, de 2018, de autoria do Deputado Rafael Prudente, que deveria ter 

acontecido naquele mesmo dia. Rênio Quintas (sociedade civil) complementou que devido a 

“CPI da Pandemia” a votação havia sido cancelada na Câmara Legislativa. O Conselheiro 

Wellington Abreu leu então as respostas dos Deputados Leandro Grass e Rodrigo Delmasso ao 

pronunciamento contra o PL feito pelo CCDF, enviado a todos deputados via e-mail e SEI, 

sendo um contra e o outro a favor ao PL, respectivamente. 

O Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, compareceu para uma breve fala sobre 

o Edital de Audiovisual lançado nesta semana. Relatou se sentir incomodado consigo pois ao 

solicitar ao Gabinete uma reunião junto ao Conselho não foi possível concretiza-la a tempo. 

Disse ter se encontrado numa situação peculiar, pois de um lado era necessário ter verba para 

lançar o edital e do outro não havia disponibilidade financeira para cumprir a lei, o deixando 

numa situação delicada. Ressaltou que ao estudar caminhos junto ao jurídico da Secretaria, foi 

decidido lançar o edital pois corria o risco de responder sob o crime de responsabilidade fiscal, 

já que estava previsto em lei o lançamento até o dia 31 de agosto. A demora pela liberação do 

montante financeiro pela Secretaria de Estado fez com que o próprio tomasse a inciativa pelo 

edital. Explanou que desde que assumiu tudo tem sido feito com muita luta. Complementou que 

o jurídico do Tesouro apresentou dúvidas quanto o montante e tiveram que trabalhar junto ao 

jurídico da SECEC para realização das tratativas necessárias. Informou inclusive da 

necessidade de adverti-los já que a Secretaria se encontrava numa situação delicada diante da 

obrigatoriedade do cumprimento da lei. Ressaltou a frustração da baixa Receita dentro do 

orçamento e diante da impossibilidade de lançamento de qualquer edital.  Disse que no dia 

anterior ao prazo houve a liberação da verba e havia somente poucas horas para finalização e 

publicação do edital a tempo no Diário Oficial do Distrito Federal. Falou que o Edital contempla 

uma filosofia que dá a diretriz sob a atual gestão, não era um valor ideal, mas era o que havia 

diante da situação diferenciada que nos encontramos. Explanou estar feliz em contemplar a 

periferia que antes não possuía acesso a esse recurso. Pediu desculpas pelo não encontro 

realizado com o CCDF, mas perante a situação foi feito tudo com respaldo jurídico para que o 

pleito fosse realizado a tempo. 
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O Conselheiro Wellington Abreu reforçou a necessidade dos processos passarem pelo 

CCDF antes de serem lançados. Informou a todos sobre a colaboração do Conselho na 

construção da minuta padrão, mas não neste edital que já está pronto e na rua. O Secretário 

disse estar convicto por ter feito a ação certa diante da realidade atual, está caminhando pela 

busca da diferença e ciente da impossibilidade de agradar a todos. Defendeu as ações da 

Secretaria na busca pela melhoria e pretende puxar a periferia para dentro da mesma em sua 

linha de ação. Wellington agradeceu a abertura da escuta pelo Secretário.  

Daniela Marinho, representante da ABCV, relatou a insatisfação da categoria pelo Edital 

pois foi realizado um trabalho intenso desde o ano passado com uma análise profunda de 

demandas para o mesmo. Informou que dentro das propostas, a linha “restauração e 

preservação” estava inserida em outro tipo de política pública já que a adesão é extremamente 

baixa. Disse que já era necessário um estimulo dentro da cadeia produtiva para que houvesse 

adesão a essa linha quando as vagas eram poucas, porem no edital atual há um elevado número 

não condizente com real necessidade. Explanou terem sentido estranheza na ausência de longas-

metragens já que é o principal produto da cadeia produtiva do audiovisual, contradizendo as 4 

linhas para “comercialização e distribuição” numa realidade de não lançamentos de editais 

voltados para o audiovisual há 2 (dois) anos. Questionou qual a perspectiva de trabalho para os 

técnicos da área uma vez que, sem a possibilidade de contemplação, todos se ausentariam da 

região a procura de emprego em outros estados, o que dificultaria a construção de uma equipe 

em trabalhos futuros. Ressaltou também sentir estranheza nos baixos valores voltados para 

“mostras e festivais” que necessitam de suporte para a realização, pois mesmo em plataformas 

digitais o custo é alto. Demonstrou preocupação pela cadeia produtiva, disse estarem dispostos 

em ajudar, mas é necessário abrir para o diálogo para pensar estratégias, como usar o Fundo de 

Apoio à Cultura para ampliar a equipe. Agradeceu o esforço e reforçou sua solicitação pela 

abertura do diálogo para o desenvolvimento da categoria.     

A Conselheira Fernanda Adão perguntou ao Secretário se há alguma previsão de 

lançamento na página do FAC sobre o quanto que deveria ter sido editalizado, pois somando 

os superávits foi constatado um valor inferior neste lançamento do edital. Informou que a 

comunidade gostaria de saber o extrato dos valores uma vez que há o direito pela lei da 

transparência dos dados. Solicitou uma projeção da divulgação das informações. 
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 A Conselheira Rita Andrade disse ter ficado surpresa com o Edital. Explicou que ao 

montar uma equipe no audiovisual todas as regiões são contempladas, profissionais técnicos 

independentemente das RAs são chamados para trabalhar. Explanou sobre a necessidade de 

uma análise mais profunda ao discursar sobre um edital voltado somente a periferia diante da 

imensa cadeia produtiva que o cinema traz nacionalmente. Além do valor econômico é 

necessário agregar o valor da arte e da cultura do cinema que se produz no DF. Disse estar 

preocupada com a fala de 9 milhões serem muito para o Audiovisual e que deveria haver um 

estudo por parte da gestão do Secretário sobre orçamentos cinematográficos. Afirmou que o 

cinema nacional vem sofrendo com o desmonte, um segmento consagrado no DF, e são 

necessárias politicas específicas de descentralização cada vez maiores, mas não em detrimento 

de profissionais, projetos ou linguagens já estabelecidas. Reforçou que os editais precisam 

passar por consultas públicas, pelo crivo do CCDF e assim evitar maiores erros. Desde que 

iniciou a gestão os editais só são vistos quando já estão lançados.  

O Secretário Bartolomeu Rodrigues explanou seu descontentamento diante da falta de 

apoio aos que nunca fizeram e estão na luta. Informou que consultas foram e são realizadas 

constantemente por esta gestão. Disse que quando não há tempo hábil o Estado pode lançar 

Editais, há um poder discricionário, porém apesar de tudo ele se encontra disposto a explicar a 

situação atual determinada por questões jurídicas sérias. Ressaltou que a comunidade precisa 

parar de ver a Secretaria como inimiga, porém são Governo e estão fazendo o máximo possível 

dialogando, porém é necessário administrar. Disse se sentir ofendido ao ser comparado como 

“mais do mesmo”. 

Rênio Quintas explanou que a atual linha do Governo é desrespeitar a cultura, que o 

atual Secretário chegou como um respiro, porém a linha continua a mesma do ex-Secretário 

Adão Cândido. Ressaltou a falta de transparência nas publicações do saldo e editais do FAC 

considerando essa postura um desrespeito com movimento cultural. Disse que o Secretário não 

tem a pretensão em desrespeitar, porém houve a necessidade de se inserir no sistema de 

Governo e é preciso separar a pessoa da sua função. Segundo ele, houve um rompimento no 

instante que o Bartolomeu Rodrigues optou por defender as ações do Governo Ibaneis, seguindo 

uma equipe que tentou dizimar o CCDF. Falou que respeita toda a história do Secretário, porém 

há um embate quando o valor real que a cultura tem direito não é acessível, principalmente 
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neste momento que o setor está passando fome e nada é feito. Complementou que o Secretário 

respeita a cultura, mas o Governo não e a disputa agora é humanitária e não mais somente 

política-financeira. 

Tiago Aragão, representante da Convergência Audiovisual, fez uma fala voltada 

também para toda equipe do Secretário. Disse estar surpreso com o lançamento do edital pois 

acreditava que seria desrespeitado o prazo, porém alterar o nome de um edital para “Visual 

Periférico” não faz com que ele chegue realmente à periferia. Aos analisar as linhas, disse ter 

identificado somente na linha de “realizadores” a previsão de mecanismos de acessos a outros 

grupos alcançarem essas vagas. Questionou sobre onde realmente esse edital vai chegar para 

essas pessoas pois não há visibilidade das regras no mesmo. Reconhece a necessidade de 

oxigenação em alguns pontos, mas não compreende a forma de execução pois não está claro no 

edital.  

O Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, disse se atentar aos levantamentos 

feitos pelo Tiago e complementou que o edital está num contexto de esforço da Secretaria, 

assim como a Rede Integra Cultura, como uma forma de chegar a todos com o diálogo de 

participar junto a ponta e traze-la para dentro da Secretaria. Disse que um instrumento como 

um edital voltado para a periferia, permite essas pessoas apresentar um projeto, fazer um curso 

de capacitação, favorece a aproximação e união em suas ideias e é daí que surge o “Visual 

Periférico”. É uma busca ativa em descobrir quem está na “sombra”, em buscar todas a formas 

de comunicação, de envolver instâncias como os gerentes de cultura, da mesma maneira que 

foi na construção da Lei Aldir Blanc. Agradeceu a todos pela atenção e escuta e se retirou para 

não desvirtuar do foco da reunião. 

Baby Brasil, presidente e fundadora do Instituto Amizade desde 2009, artista Drag a 19 

anos, em nome da periferia questionou o Secretario porque a RIDE não está inserida no edital 

já que se fala tanto em periferia. Pediu para olhar para as questões da diversidade cultural pois 

é necessário fortalecer as ações voltadas para elas e em nome de todos artistas LGBT, espaço 

como oficinas de capacitação para CEAC. Reivindicou o cadastro pela SECEC para terem de 

fato os trabalhos reconhecidos. Demonstrou-se solidária a fala do Secretário pois é um momento 

da periferia e compreende os outros posicionamentos e visões, mas falando da periferia diz é 

necessária essa oportunidade e é inédito tudo que está acontecendo. É momento de unir e 
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corrigir os erros, mas é preciso abraçar todas as oportunidades. Finalizou dizendo que as artistas 

LGBTs e Queens continuam resistindo desde muito tempo construindo as políticas culturais do 

DF.  

Claudia Leal disse que a luta continua forte. Sugeriu a todos a leitura do Livro do 

Eduardo Galeano “de pernas pro ar” ao ver a comunidade cultural numa batalha repetida diante 

do reavivamento do Projeto de Lei nº 1.958, de 2018, de autoria do Deputado Rafael Prudente. 

Ressaltou que a palavra pornografia muda o foco do que realmente está sendo tratado, ou seja, 

longe do que o nu artístico realmente representa. O Conselheiro Wellington lembrou junto a 

Claudia Leal o acontecimento em 2018 com o grupo Hierofante que foi censurado durante a 

exposição da obra pelo grupo. 

A Conselheira Beth Fernandes solicitou cautela nas divulgações de fake news pelas 

redes sociais sobre a Lei Aldir Blanc, como informações sobre o preenchimento de cotas que 

não condizem com o Distrito Federal. Solicitou também que todos colaborem no processo de 

cadastro para o acesso ao auxílio. 

A Conselheira Rita Andrade informou que houve a conferência Aldir Blanc com uma 

grande representatividade da sociedade civil, com acesso a libras e audiodescrição neste final 

de semana passado. Disse que foi criado um documento e entregue ao GT da Lei Aldir Blanc 

da SECEC com muitas propostas relacionadas a linha 2, editais para a linha 3, linhas de créditos, 

formas de prestação de contas e de contrapartidas. Parabenizou o setor artístico cultural do DF 

pela organização e participação em momentos tão intensos. Disse que estão preocupados com 

planejamento de comunicação que não está chegando a todos e diante de tal fato há a 

necessidade de modificação para chegar na ponta, onde estão todos trabalhadores da cultura.   

André Leão disse também estar preocupado com a fala do Secretário quando o mesmo 

diz que o tempo e o esforço não permitiram a consulta pelo CCDF ao Edital. Considera um 

absurdo que os editais continuem não passando por audiências, consultas públicas e o olhar do 

Conselho. Reforçou a fala da Daniela Marinho ao informar que várias entidades fizeram 

propostas, porém não foram ouvidas. Relatou estar chocado ao observar a falta da Sociedade 

Civil na consulta à Minuta Padrão. Disse que o Conselho não pode ser conivente com essa 

situação que vem se repetindo: lançamentos de editais sem o aval do CCDF. Sugeriu que fosse 

criada uma comissão interna menor que fosse, paritária ou não, para garantir um mínimo de 
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participação nessas ações, por mais que sejam de emergência ou de última hora os lançamentos 

dos editais. Disse que sempre esteve descrito na LOC as datas para publicação dos editais então 

deveriam ter se preparado, não deveria ser tão em cima da hora com dito. Disse se solidarizar 

com o Conselho por também ter sofrido esse tipo de pedalada na sua gestão, mas a maioria dos 

casos conseguia que os editais passassem pelo CCDF, diferentemente desta, e isso é muito 

grave. Ressaltou a importância em não permitir tais acontecimentos. O Presidente Wellington 

Abreu disse que a atual gestão não é conivente a essas ações e lembrou que até a semana anterior 

o CCDF não existia na estrutura administrativa da Secretaria, pois foi boicotado por um ano e 

meio até achegada do Bartolomeu Rodrigues. Agradeceu o apoio da Conselheira Beth 

Fernandes pelo retorno do CCDF ao quadro da SECEC. Levantou pontos apresentados pelo 

CCDF como acessibilidade aos editais que não foram considerados neste edital, por exemplo.  

O Conselheiro Wellington sugeriu e foi acatado pelo pleno a alteração na ordem de 

abordagem da pauta para aproveitar a presença da comunidade. 

 

LGBTQ+ - Possibilidades de CEAC  

 O Conselheiro Wellington iniciou a pauta com a leitura da carta enviada pela Instituto 

Drag Arte Transformistas à SUFIC e reencaminhada ao CCDF solicitando a inclusão da arte 

transformista como área de atuação do CEAC. 

 Ruth Venceremos, artista transformista da capital, representando o Instituto Drag, 

parabenizou e agradeceu a oportunidade do Conselho em colocar a solicitação em pauta. Disse 

que a carta já é fundamentada, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista artístico, 

ao solicitar a inclusão da arte transformista como área de atuação no CEAC. Ressaltou que no 

Brasil a arte transformista se consolidou como campo artístico que congrega diversas 

linguagens. Destacou que Bsb é um celeiro peculiar para arte transformista nacional, como 

expressões identitárias próprias e que precisa de reconhecimento. Disse que precisa avançar o 

reconhecimento no âmbito das políticas públicas pois a sociedade já a reconhece como campo 

de atuação artístico especifico. Embora digam que sempre haverá uma área de atuação artística 

condizente no CEAC, relatou que muitas artistas Drag encontram dificuldade em aprovar o 

cadastro, e quando são, não há o reconhecimento no campo do teatro como descrito no 

formulário. Relatou que hoje há mais de 300 artistas dentro deste conceito e Brasília está dando 
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um passo no âmbito nacional no reconhecimento desta área de atuação importante para a 

comunidade LGBTQ+. Está contente por estar fazendo história ao pautar tal assunto pelo 

Conselho. 

 Felipe Areda, representante do Instituto LGBT, disse estar feliz pela pauta depois de 

quase um ano da elaboração do documento e considera um passo muito importante essa 

discussão pela cultura do DF. Relatou que a arte, a cultura e a memória LGBT sofreu um golpe 

quando a Portaria de inclusão à comunidade LGBT durou somente 48hs por pressão da Câmara 

Legislativa e desde então vêm focados em visibilizar as linguagens artísticas produzidas 

historicamente pelas comunidades LGBT. Ratificou a fala da Ruth ao encontrar dificuldade em 

se cadastrar no CEAC. Exemplificou com o caso da Alice Bombom, reconhecida 

nacionalmente, que embora fosse do teatro e outras áreas encontraria dificuldades em se 

cadastrar. Solicitam o reconhecimento da linguagem artística que se conecta com outras, mas 

compreende um campo próprio, um campo de difusão consolidado, com diferentes linguagens, 

com um circuito de distribuição entre outros estados e outros países, e uma crítica cultura 

própria. Há um debate nacional de luta pelo reconhecimento da arte transformista brasileira 

como patrimônio histórico cultural imaterial, num processo de catalogação de diversos artistas 

que fizeram parte da história brasileira, e para a comunidade o CCDF é um passo muito 

importante na defesa pelo reconhecimento principalmente nesses tempos tão difíceis. 

 Baby Brasil, artista Drag, filha de Brasília com 17 anos de carreira, representando o 

coletivo Quebrada Queen, relatou a importância do reconhecimento da arte no CEAC, um 

debate que vem acontecendo desde 2009 quando a Secretaria decidiu apoiar a causa LGBT. 

Disse que na época tentaram definir a arte como “ator performático” para tentar contratações e 

reconhecimento pelo Estado. Deixou um apelo diante de algo que o Estado já deveria ter feito. 

Solicitou a abertura de oportunidade às artistas pelos gestores e pelo CCDF e que diante do 

elevado número de artistas já se configura como legítimo o pedido. 

 O Conselheiro Wellington sugeriu um pronunciamento de apoio pela ampliação do 

CEAC à SECEC pelo CCDF. 

 A Conselheira Iara Alves agradeceu a presença da comunidade LGBT, disse fazer parte 

da Comunidade LGBT, e integrante da Associação de Lésbicas Cultura de Vênus. 
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Complementou que o acréscimo do CEAC poderia ser ampliado a outras áreas não 

contempladas também junto com a recomendação feita pelo CCDF.  

 A Conselheira Rita ratificou a fala da Iara e acrescentou que além da recomendação o 

CCDF abraçará a luta política pela arte transformista. Pediu desculpas pela demora na resposta. 

 Melissa Navarro, uma das fundadoras da Cultura de Bem, uma das organizadoras da 

parada lésbica, informou que desenvolve várias atividades culturais para dar a visibilidade nas 

ações. 

 Dayse Hansa, militante do movimento LGBT, relatou estar contente pela pauta e 

amadurecimento na luta pelo direito ao acesso. Explanou que estar categorizado como “outros” 

traz invisibilidade e é importante rotular para visibilizar, nomear. Complementou que por isso 

o movimento possui tantas letras, para visibilizar, trazer a discussão para a ordem do dia. 

Ressaltou a importância do movimento e da arte na redemocratização do país, já que são corpos 

periféricos que lutaram desde sempre contra as mazelas e os estados políticos. Agradeceu a 

abertura do CCDF pela escuta e compreensão da arte como uma linguagem com tantas vertentes 

e não somente como uma linha estética.  

 Wellington Abreu solicitou à Conselheira Iara uma prévia para construção da 

recomendação a ser enviada para SECEC. Finalizou manifestando que muitas vezes há uma 

leitura concreta ao artigo 49 da LOC. Pensa numa possibilidade futura de ampliar o acesso ao 

“pessoal da graxa”, ou seja, aqueles que também não são reconhecidos, como figurinistas, 

cenógrafos, maquinistas, ou seja, ampliar o recurso a todas e todos.       

 

Eleições 2020 - Acompanhamento das inscrições 

 O Presidente, Wellington Abreu, informou que as inscrições haviam se encerrado e 

agora os Conselheiros estavam no processo de análise para abertura das diligências e assim 

publicar as candidaturas habilitadas até o dia 04, conforme determinado pelo cronograma do 

edital. Reforçou a autonomia de cada conselheiro em analisar as documentações entregues. 

 A Conselheira Iara Alves sugeriu que fossem levantadas e enviadas às macros já 

analisadas as diligências para que houvesse tempo dos candidatos responderem. 

 A Conselheira Fernanda Adão solicitou que as deliberações fossem realizadas ainda 

nesta reunião pois houveram alguns apontamentos durante suas análises que precisam ser 
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esclarecidos. Exemplificou casos de documentos anexados, como a simples declaração de 

residência por pessoas com endereços consolidados, que precisa ser deliberado se irá valer ou 

entraria com diligência. Acha preocupante a ausência dos conselheiros Pedro Paulo e 

Solisângela uma vez que cada conselheiro responde individualmente pela sua macrorregião. 

 A Conselheira Iara lembrou sobre o ponto 3.6 do Edital que considera uma brecha 

oferecida pelo CCDF que deve ser deliberada. Disse não ter inabilitado ninguém diante da 

possibilidade de complementação: 

 “ 3.6 Caso as comprovações exigidas por este edital sejam dificultadas em razão da natureza 

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

Conselho de Cultura do DF em caráter excepcional, considerando-se fatores sociais, 

econômicos e de acessibilidade dos interessados.” 

 A Conselheira Beth Fernandes relatou a existência de candidatos que não apresentaram 

nenhum documento e diante disso não houve como habilitar ou diligenciar.  

 A Conselheira Rita Andrade considera que as pessoas que não apresentaram nenhum 

documento deveriam entrar em diligência uma vez que há um item que abre a possibilidade da 

dificuldade de acesso ao formulário. Relatou ter acontecido a mesma situação descrita pela 

conselheira Beth.  

 O Conselheiro Wellington sugeriu que fosse enviado via e-mail os informes para os 

inabilitados e diligenciados para que complementem seus documentos a tempo. 

 A Conselheira Iara lembrou a todos a importância da formação dos conselhos de cultura 

regionais e que fosse levado em consideração serem as primeiras eleições virtuais, além das 

possíveis dificuldades de inscrições dos candidatos. Propôs que a Secretaria Executiva do 

Conselho encaminhe informando a necessidade de complementar a documentação aos 

inabilitados e diligenciados o mais breve possível para aproveitar o tempo disponibilizado da 

melhor maneira, considerando o prazo até o dia 11/09. 

 A Conselheira Beth ratificou a fala da Iara e sugeriu a ampla divulgação das listas 

especificando as deliberações finais pelos conselheiros nos grupos de cada macro e no site para 

assim dar a chance de enviarem os documentos a tempo. 

 A Conselheira Rita Andrade relatou que houveram algumas documentações anexadas 

para comprovação de residência que não especificavam os dois anos necessários, mas pelo 
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portifólio era possível ter essa análise. Questionou se diante de tal comprovação seria necessário 

entrar em diligência ou não, pois ela mesma não via a necessidade. A Conselheira Beth 

Fernandes disse ter habilitado ao averiguar esse tipo de complementação.  

 A Conselheira Beth Fernandes questionou se simplesmente fotos não datadas poderiam 

ser consideradas como comprovação artística.  

 A Conselheira Érica Lewis relatou ter considerado comprovações de residência de anos 

distantes se baseando no portifólio, uma vez que o edital não especifica que seria os últimos 

dois anos anteriores a abertura do processo. Questionou se deveria diligenciar candidatos aos 

conselhos que não alcançaram o numero mínimo de inscritos. 

 A Conselheira Fernanda esclareceu que há dois tipos de comprovação: a de moradia no 

DF e a artística na região de candidatura. Lembrou a necessidade em deliberar sobre as novas 

regiões administrativas. Questionou sobre a questão da paridade de gênero. Disse que houveram 

muitas mulheres sem a documentação necessária e diante de tal situação poderia não resultar 

na paridade de gênero determinada pelo edital. Discordou sobre a publicar listas diferentes e 

ressaltou que o certame é único e deveria ser publicado somente os habilitados. Para as 

diligências o prazo final é até sexta para a análise e publicação dos habilitados, após isso é 

período recursal. Disse que é preciso ter as análises fechadas para saber como proceder, pois 

muitos questionamentos ainda poderão surgir ou até mesmo se resolverem durante o processo.  

 A Conselheira Iara Alves considera possível a análise do portifólio como 

complementação da residência. Prefere que as diligências sejam feitas agora e sejam publicadas 

ainda nos três dias disponíveis assim como manter todos em diligência em vez de inabilitar 

nesta primeira etapa.   

 A Conselheira Rita concorda com uma única publicação dos habilitados e com a 

colocação de todos os candidatos não habilitados em diligência nesta etapa, oferecendo a 

possibilidade de complementação documental diante da brecha estipulada no edital e da 

dificuldade de acesso, como sugerido pela Iara. 

 O Conselheiro Wellington ressaltou que na declaração não está estipulado o tempo de 

moradia na região. Levantou a questão sobre o e-mail do candidato ser uma assinatura digital, 

uma vez que o candidato não se inscreve sem o e-mail válido, ou seja, teoricamente aquela 

documentação anexada já estaria assinada, porém há a necessidade da assinatura nos 
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formulários e declarações. A Conselheira Rita Andrade questionou sobre o recebimento de 

assinaturas digitadas nos documentos.  

A Conselheira Fernanda reforçou a solicitação das documentações faltantes aos 

candidatos até sexta (04/09/2020) ao meio dia de sexta para a publicação no final daquele 

mesmo dia. Quanto ao tempo não estipulado na declaração o engano foi do CCDF e deve ser 

aceita no certame. 

A Conselheira Rita Andrade sugeriu que fosse prorrogado até o dia 07/09/2020 o 

processo de diligência e a publicação no dia 08/09/2020. A Fernanda sugeriu então que fosse 

compensado o calendário nos dias da votação. 

 Ao repensar as diligências, o Conselheiro Wellington reforçou a proposta da conselheira 

Fernanda para o recebimento das mesmas até o dia 04/09/2020 ao meio-dia para análise dos 

Conselheiros, organização das habilitações pela Secretária Executiva e publicação no final do 

dia na página do CCDF.  

Foi deliberado que as diligências serão enviadas por e-mail, as declarações não 

assinadas ou com preenchimento incompleto serão solicitadas novamente e todos serão 

considerados diligentes com as respostas. Não terão inabilitados nesta etapa.           

CONDEPAC e CONEC 

 A Conselheira Rita Andrade explanou que diante da hora somente duas pessoas 

convidadas por ela pra falar sobre o CONDEPAC permaneceram. Sugeriu que fosse realizado 

uma reunião voltada para esta pauta pois esse tópico já foi inserido muitas vezes, mas nunca 

debatido com a devida importância por sempre ficar no final da ordem do dia. Leu então a carta 

elaborada pela Beatriz Couto, servidora da SECEC/SUPAC, com o breve histórico sobre o 

CONDEPAC.  

Silvio Rangel solicitou que esse tópico fosse o primeiro ponto de pauta. Relatou que foi 

enviado a sugestão de pauta ao e-mail do CCDF, porém não obteve nenhuma resposta oficial e 

sentiu falta ao ver a pauta sendo debatida sem nenhum retorno. Questionou se realmente era 

competência do CCDF analisar tal tipo de situação porque se não fosse ele recorreria ao 

Ministério Público uma vez que, se esse Conselho não funciona, não há respeito pela LOC.  
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 O Conselheiro Wellington explicou que o CCDF não pode interferir da maneira 

solicitada, porém pode fazer uma recomendação e apoiar a causa.  

 

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

Pela hora avançada, o Presidente Wellington Abreu decidiu que o artigo 65º §5º e o 

CONDEPAC e CONEC serão abordados novamente na próxima reunião.  

 

A reunião encerrou-se às 22h23, 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 14 de setembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 14 de setembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

446ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 01/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Fernanda Barbosa 
18:59 

boa noite pessoas 

Wellington Abreu 
19:00 

Boa noite a todas e todos 

Tiago de Aragão 
19:03 

boa noite, presidente boa noite a todas e todos 

Rita Andrade 
19:05 

Beth a Beatriz é do Patrimônio 

Neide Nobre 
19:06 

Boa noite! Só cancela essas pessoas do mal 

Diego Lago 
19:06 

Mary Gambiarra do coletivo Distrito Drag, presente! 

Neide Nobre 
19:06 

Sobradinho atenta 

Gherald George 
19:08 

Boa noite, Raykka Rica, do Distrito Drag ☝🏾 

Daniela Marinho 
19:12 

Passei para Marcela Tamm, da ABCV 

E Gabriel Marinho como já tinha falado antes 

Sara Loiola 
19:14 

Boa noite a todes!! 

Daniela Marinho 
19:14 

Rafael Stadniki, associado ABCV tb vai entrar 

Claudia Leal 
19:14 

Boa noite ! 

Eliana Moura 
19:15 

Boa noite a todes 💓 
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Nômade Vídeoarte 
19:15 

sim 

dangelis é do cinema 

Marcel Papa 
19:17 

Boa noite a todos  

Claudia Leal 
19:17 

Mascarado do Skipe 

Instituto Amizade 
19:17 

Olá 

Saudações coloridas 🏳️🌈 

SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:17 

Boa noite a todas e todos! 

Você 
19:19 

Por favor, mantenham os microfones desligados. 

SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:20 

Mande o link para a Elza 

Iara Alves 
19:21 

Boa noite!!! 

marcela tamm rabello 
19:21 

Boa noite a todos! 

Dayse Hansa 
19:22 

boa noite pessoal 

Katiana Santiago 
19:23 

Boa noite!  

Dayse Hansa 
19:23 

projeto do deputado DEMOMasso 

Daniela Marinho 
19:24 

E fora de tempo essa censura 

todo mundo em meio a tanta dor e ainda passar por isso 

Dayse Hansa 
19:24 

seria muito importante uma nota institucional do secretario 

vi q ele se manifestou na imprensa 
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mas senti falta de uma NOTA da SECEC 

Dayse Hansa 
19:25 

e nos? 

ditador 

Iara Alves 
19:26 

" Se inscreva no meu canal" Delmasso, 2020 

Raphael Veiga 
19:27 

Credu 

Claudia Leal 
19:27 

Como fazemos para falar? 

Sim 

Glaucilene Soares 
19:28 

Sim 

Renio Quintas 
19:28 

Se inscreve aqui Claudia solicita a fala 

Joana eu me inscrevo para falar 

Daniela Marinho 
19:29 

Faltou diálogo, Secretário 

Você 
19:29 

Claudia, solicita a inscrição por aqui que encaminharei ao presidente 

Beth Fernandes 
19:29 

por favor, desliguem microfones 

Daniela Marinho 
19:29 

Eu gostaria de falar também 

Beth Fernandes 
19:29 

Só abram quando for momento de fala, quando se abrirem as inscrições. Para tudo correr bem 

Obrigada 

Daniela Marinho 
19:30 

Enviamos tantas propostas....Sensação de não sermos escutados 

Tiago de Aragão 
19:30 

Eu também peço fala. 

Claudia Leal 
19:30 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 4 - de 25 

Grata. Peço a palavra depois quando voltar ao tema anterior 

Você 
19:35 

Claudia, não sei ao certo se o tema será retomado mas colocarei seu nome mesmo assim 

Raphael Veiga 
19:35 

Aceitar Julimar e Tereza Padilha 

SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:37 

Quero saber como será a votação e fiscalização na eleição? 

Claudia Leal 
19:37 

Tenho uma pergunta só para colocar. 

Não vou demorar 

silvio rangel 
19:39 

CCDF, gostaria de falar sobre o CONEC DF Sílvio Rangel conselheiro de economia criativa 

Instituto Amizade 
19:40 

Parabéns Bartô 

Dayse Hansa 
19:40 

Secretario, entendo as dificuldades com esse lidar com a secretaria de ECONOMIA, mas ficamos 

aflitxs agora. Essa fala abre uma reflexao e um medo: Teremos edital Areas Culturais esse ano? 

Instituto Amizade 
19:40 

Estamos contigo 🏳️🌈 

Precisamos flexibilizar as questões burocráticas na sec de economia. 

silvio rangel 
19:42 

Sr Bartolomeu o senhor disse que não levaria o carnaval pra periferia porque tinha medo dos 

equipamentos serem roubados 

Dayse Hansa 
19:40 

Secretario, entendo as dificuldades com esse lidar com a secretaria de ECONOMIA, mas ficamos 

aflitxs agora. Essa fala abre uma reflexao e um medo: Teremos edital Areas Culturais esse ano? 

Instituto Amizade 
19:40 

Estamos contigo 🏳️🌈 

Precisamos flexibilizar as questões burocráticas na sec de economia. 

silvio rangel 
19:42 

Sr Bartolomeu o senhor disse que não levaria o carnaval pra periferia porque tinha medo dos 

equipamentos serem roubados 

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
19:42 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 5 - de 25 

Bairrismo desnecessário... 

silvio rangel 
19:42 

Agora vem aqui dizer que é a favor da periferia?.? Sem demagogia por favor 

Kuka Escosteguy 
19:43 

Boa noite pessoal 

Renio Quintas 
19:43 

Totalmente desnecessario 

Gherald George 
19:43 

A Brenda tá tentando participar, mas disse que não estão aceitando 😬 

Beth Fernandes 
19:43 

Desnecessário mesmo. 

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
19:44 

"tirar dos ricos pra dar aos pobres" essa reunião é sobre cultura mesmo???? 

Renio Quintas 
19:44 

A Brenda ninguem conhece Gherald se vc assume que ela é conh ecida avisa pra Joana 

André Leão 
19:45 

Nunca tivemos nem 7 projetos concorrendo concomitantemente em um mesmo edital de audiovisual 

na linha de "restauração e preservação de acervo". Se colocaram 7 vagas nessa ocasião, 

seguramente a própria secretaria nem observou os documentos internos para analisar a relação de 

demanda/vaga nos editais de anos anteriores. 

Gherald George 
19:45 

sim, ela é conhecida é drag tbm  

Neide Nobre 
19:45 

De onde surgiu essa proposta? com quem a SUFIC dialoga? 

marcela tamm rabello 
19:46 

É isso aí Daniela Marinho, falou bem! 

Brenda Max 
19:46 

Consegui entrar 🙌🏻 

Renio Quintas 
19:46 

Com ninguem o João Moro decidiu por conta dele sem consultar mninguem 

Daniela Marinho 
19:46 

obrigada, Welligton e desculpe aos demais se passei do meu tempo  
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Claudia Leal 
19:46 

Parabéns Daniela! 

Renio Quintas 
19:46 

Excelente Daniela! 

Parabens! 

Tiago de Aragão 
19:46 

valeu, Dani! 

Daniela Marinho 
19:47 

Foi incrível a conferencia, parabéns aos envolvidos 

Bethania Maia 
19:47 

Daniela, obrigada por expor de maneira tão lúcida nossas demandas. 

Raphael Veiga 
19:48 

Aceitar Gustavo Lestruta 

Bethania Maia 
19:50 

aceitar renata schelb 

Neci Araujo 
19:50 

E o edital Áreas Culturais secretário? 

Kuka Escosteguy 
19:50 

Muito boa a fala, Daniela. Muito boa a presença do secretário que, como ele sabe, quem tá em cargo 

de governo recebe críticas e elas fazem o governo avançar, se ouvidas. 

Você 
19:52 

Bethania, qual o nome que ela esta solicitando a entrada? 

marcela tamm rabello 
19:52 

Rita e Daniela, obrigada por nos representarem tão bem com suas participações! 

Kuka Escosteguy 
19:52 

Renata Schelb 

Bethania Maia 
19:52 

sim, renata schelb 

Adriano de Angelis 
19:53 

Esse edital de fato contempla pouco o cenário audiovisual, principalmente de projetos e iniciativas já 

consolidadas historicamente. Por outro lado existe também uma perspectiva positiva nesse edital de 

trazer novas iniciativas e grupos menores. Importante observar isso. Acho que o problema central é o 
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baixo alcance desse edital para as iniciativas de médio/grande porte, que são fundamentais para a 

cadeia produtiva audiovisual e criativa. O audiovisual é área fundamental p dinamização da economia 

Você 
19:53 

não apareceu solicitação com esse nome ainda 

Beth Fernandes 
19:53 

Conselheira, os editais vieram todos para o CCDF, com exceção deste 

Beth Fernandes 
19:53 

Conselheira, os editais vieram todos para o CCDF, com exceção deste 

Neide Nobre 
19:53 

Boas falas 

André Leão 
19:54 

Chama a atenção do setor também o reforço no quantitativo de vagas em linhas que são geradoras 

de poucos empregos (pois envolvem poucos agentes culturais em suas fichas técnicas), em 

detrimento de linhas que são potencialmente geradoras de muitos empregos, algumas, inclusive, 

simplesmente deixaram de existir nesse edital. Mas, se o edital nem passou pela aprovação do 

CCDF, é uma dedução natural a de que o setor audiovisual é que não seria chamado para o diálogo 

mesmo. Nem via participação de ent 

Raphael Veiga 
19:54 

Excelente fala 

Rita 

Daniela Marinho 
19:55 

Compartilho aqui um filme restaurado aqui da cidade para trazer um pouco da importância da 

restauração: https://youtu.be/VHoxBikjnGM  

Kuka Escosteguy 
19:57 

Os artista também não são inimigos e muitas vezes assim são tratados pela assessoria 

Instituto Amizade 
19:57 

Gostaria de me inscrever. Baby Brasil 

Daniela Marinho 
19:57 

Mas os atos admnistrativos precisam ser fundamentados e fica difícil entender a fundamentação pela 

linhas lançadas 

julimar dos santos 
19:59 

Mas os dados ainda estão rolando 

julimar dos santos 
20:01 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVHoxBikjnGM
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O Rênio tem toda razão 

Claudia Leal 
20:01 

Emocionada...triste... 

julimar dos santos 
20:02 

Mas como chefiar uma equipe que trabalha pra desmontar o SAC? 

Neide Nobre 
20:03 

O poder discricionário do gestor tem que ser em favor do povo, e com escuta do setor com certeza 

seria mais assertivo. 

julimar dos santos 
20:03 

E o CONEC e o Conselho de Economia Criativa, como prosseguir assim? 

Daniela Marinho 
20:05 

muito bom esse posicionamento do Tiago, eu gostaria de entender qual o mecanismo para a 

descentralização 

marcela tamm rabello 
20:05 

Parece que o edital considera que a arte da periferia custa menos 

julimar dos santos 
20:05 

Condepac 

Beatriz Couto 
20:06 

Sim, e o Condepac? 

Gustavo Letruta 
20:07 

Silvio silencia seu audio please 

alguem ta com audio ligado? 

Claudia Leal 
20:07 

É uma fala sobre o projeto de lei que faz parte dos informes 

E gostaria de falar sim... 

Tereza Padilha 
20:07 

por favor Secretario! fique! somos artistas estamos num momento frágil.  

Renio Quintas 
20:08 

Gente tire os microfones 

Neide Nobre 
20:08 

Quanta palavras bonitas usadas de forma equivocada 

Renio Quintas 
20:08 
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mute os microfones 

Gabriel F. Marinho 
20:08 

A intenção de chegar nesses espaços é boa, secretario; mas talvez com a consultoria das entidades 

representativas poderiamos ajudar a fazer essas intenções serem efetivas. 

julimar dos santos 
20:09 

Estamos aqui pra isso Secretário 

Daniela Marinho 
20:09 

Agradecemos também, e estamos querendo participar 

Claudia Leal 
20:09 

Fica Secretário 

Instituto Amizade 
20:09 

Por gentileza fique a minha fala é direcionada 

Nômade Vídeoarte 
20:09 

Wellington fecha o mic 

Renio Quintas 
20:09 

Gente sigamos a pauta 

Raphael Veiga 
20:10 

Fica para falarmos da lei aldir blanc 

Tereza Padilha 
20:10 

Secretaria voce precisa nos responder 

Raphael Veiga 
20:10 

Fica 

julimar dos santos 
20:10 

Obrigado Barto 

Nômade Vídeoarte 
20:10 

Fica Bartô 

Tereza Padilha 
20:10 

fica Barto 

Neide Nobre 
20:10 

Triste Sr. Secretário nós não queremos discutir, queremos dialogar falar e escutar, ter respostas 

julimar dos santos 
20:10 
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Mas fica ai 
Vamos ser legais 

Kuka Escosteguy 
20:11 

???? 

Instituto Amizade 
20:11 

Estou no aguardo 

Nômade Vídeoarte 
20:12 

Infelizmente ele já foi 

Raphael Veiga 
20:12 

Ele já saiu 

Camila Portela 
20:12 

Secretário já saiu da reunião. 

Claudia Leal 
20:12 

Gostaria retomar minha fala que iria cortar o debate sobre o edital de cinema... 

Daniela Marinho 
20:14 

Foi generosa, Claudia 

Ruth Venceremos 
20:15 

Boa noite! Alguém poderia informar qual é o próximo ponto? Cheguei atrasada pq estava em uma 

live.  

Neide Nobre 
20:15 

Rosemaria Gerente de Cultura de Sobradinho pede para entrar 

Natália Stanzioni 
20:16 

Nem a constituição abarca o tema pornografia, pq é altamente subjetivo 

Daniela Marinho 
20:16 

Deputado Rodrigo Delmasso respondeu email que encaminhamos pela ABCV posso compartilhar 

com vocês, se quiserem  

julimar dos santos 
20:16 

Mais pornográfico que o Velho Testamento ? 

Rosemaria A Santos 
20:16 

Boa noite pessoal, Rosemaria Chegando...desculpem o atraso 

Tereza Padilha 
20:16 

dani compartilha ai por favor 
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julimar dos santos 
20:16 

Por favor daniela 

marcela tamm rabello 
20:16 

Claudia, vc não está doida, está certíssima! 

Dayse Hansa 
20:16 

valeu claudia 

Daniela Marinho 
20:17 

um trecho: "Queremos proibir sim performances no meio da rua, na qual a pessoa fica totalmente nua 

e, em tese, faz performance. Queremos proibir e evitar o que aconteceu na marcha das vadias, no 

Rio de Janeiro, em que, na frente de uma Igreja Católica, colocaram um crucifixo no ânus. Não é uma 

afronta à cultura, não quer dizer que isso vai proibir exposição em museu. " 

Beth Fernandes 
20:17 

obrigada, Cláudia 

Natália Stanzioni 
20:17 

Associam arte a pornografia a pedofilia, a zoofilia, a distúrbios sexuais 

Claudia Leal 
20:17 

Isso Wellington 

Renio Quintas 
20:17 

Boa Wellington  

gostaria de falar 

Natália Stanzioni 
20:18 

Está virando uma pauta de defesa dos símbolos religiosos, quando isso deveria ser tratado pelos 

direitos humanos, no sentido da liberdade de culto 

Gabriel F. Marinho 
20:18 

Cláudia, eles sabem o que é pornografia... acredito essa é uma PL que serve mais para "jogar para o 

nicho". Mesmo que a PL perca, eles irão capitalizar sobre essa derrota como uma jornada por valores 

André Leão 
20:18 

Aqui no DF começou com o impedimento da apresentação do Maikon K, no Museu. 

Natália Stanzioni 
20:18 

Imagina o Carnaval!!!!! É uma forma institucional de criminalizar nossas expressões mais francas 

Dayse Hansa 
20:19 

neo-inquisicao  

Raphael Veiga 
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20:19 

Siiiimmmmmm 

Claudia Leal 
20:19 

Temos que colocar as verdadeiras questões 

Daniela Marinho 
20:19 

uma nota de repudio do CCDF é uma ótima ideia 

Renio Quintas 
20:19 

gostaria de falar 

Natália Stanzioni 
20:19 

A lei é inconstitucional e eles sabem... Mas é a entrega que precisam para a ala extremista religiosa 

Beth Fernandes 
20:19 

já foi, Daniela 

Gabriel F. Marinho 
20:19 

Exatamente Natalia 

Brenda Max 
20:19 

Nunca concordei tanto na minha vida 

Natália Stanzioni 
20:20 

Uma nota de repúdio do CCDF é necessário!!! 

Daniela Marinho 
20:20 

eu gostaria de ver, Beth, onde consigo acesso? 

marcela tamm rabello 
20:20 

Estamos todos assim Wellington 

Beth Fernandes 
20:20 

CCDF já se prounciou 

marcela tamm rabello 
20:20 

Muito triste o que estamos vivendo. 

Daniela Marinho 
20:21 

de todo os lados, Beth 

Kuka Escosteguy 
20:21 

Exato, Beth. Esclareci em vários grupos 

Neide Nobre 
20:22 

Do DF está rodando em grupos do whatsapp do Ceará 
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Muito perigoso 

Kuka Escosteguy 
20:22 

As pessoas não leem é incrível 

Daniela Marinho 
20:22 

realmente, é esquisito, e essa cota dá 17 milhões, numero suspeito 

Tereza Padilha 
20:23 

o normal é o que aconteceu ao GURULINO! É isso...com intuito de querer buscar um respiro com a 

arte, PRESO TORTURADO VIOLENTADo.PORQUE?  

Daniela Marinho 
20:23 

muito boa fala 

Claudia Leal 
20:23 

Grata Beth! 

André Leão 
20:23 

Se ainda for possível, gostaria de me inscrever 

Beth Fernandes 
20:24 

aby, vou levar suas considerações e demandas ao secretário 

Baby Brasil** 

Instituto Amizade 
20:24 

🏳️🌈 

Neide Nobre 
20:25 

Falou do Raphael Veiga 

Kuka Escosteguy 
20:27 

Vocês poderiam divulgar na rede o documento, pra todos ficarem sabendo. Eu mesma só participei 

na sexta 

Tereza Padilha 
20:27 

vamos divulgar 

Kuka Escosteguy 
20:27 

Obrigado 

silvio rangel 
20:28 

Quinta feira faremos uma apresentação do documento pra comunidade cultural 

Kuka Escosteguy 
20:29 

Certinho, Silvio. 
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Beth Fernandes 
20:30 

Reafirmo que este foi o unico edital este ano que não passou pelo processo no CCDF. Temos atas 

para confirmar 

Daniela Marinho 
20:30 

nem retorno tivemos 

Beatriz Couto 
20:30 

Favor autorizar a entrada de David Capelo de Carvalho, conselheiro do Condepac 

Kuka Escosteguy 
20:30 

Não dá pra entender porque não continuam a fazer consulta pública dos editais 

Fernanda Barbosa 
20:31 

É importante ressaltar que não somos coniventes, estamos constantemente cobrando essa 

integração. 

Renio Quintas 
20:32 

Portaria da Conselheira Sol tambem não passou pelo Conselho! A propria conselheira esta 

desrespeitando nosso Conselho! 

Tereza Padilha 
20:32 

quando se escuta o conselho dificilmente Dara errado 

Renio Quintas 
20:32 

Gostaria de falar Presidente 

marcela tamm rabello 
20:33 

Sim, André Leão, afinal a Secretaria deve trabalhar para a sociedade civil que justifica sua existência! 

Claudia Leal 
20:34 

Este Conselho é um exemplo de resistência extrema! 

André Leão 
20:34 

👏🏽👏🏽👏🏽 

Claudia Leal 
20:35 

Fico muito feliz em poder participar da reunião por ser de noite! Nunca posso de manhã 

Rita Andrade 
20:35 

KAetana! 

Tereza Padilha 
20:36 

pausa dramatica 

Nômade Vídeoarte 
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20:36 

Vamos uivar 

Reunião do ccdf hj tá truvando 

Daniela Marinho 
20:37 

Que boa demanda! 

Beth Fernandes 
20:37 

Minha vassoura tá na porta esperando... 

Brenda Max 
20:38 

A lua me traiu 

Beatriz Couto 
20:39 

Favor autorizar a entrada de David Capelo de Carvalho, conselheiro do Condepac 

Ruth Venceremos 
20:43 

Nós do Distrito Drag e do instituto LGBT+ gostaríamos de falar  

Instituto Amizade 
20:43 

Inscrição - Baby Brasil 

Camila Portela 
20:44 

Vai Erivan 

Dayse Hansa 
20:44 

Ruthhhh 

maravilhosa 

Camila Portela 
20:44 

Perfeito Ruth 

Neci Araujo 
20:44 

Que linda!!! 

Daniela Marinho 
20:44 

Felipe <3 

Brenda Max 
20:44 

Ruth tão incrível... 💞 

Natália Stanzioni 
20:45 

Parabéns Distrito Drag e Instituto LGBT+! Que articulação importante!!!!! 

André Leão 
20:47 
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Nada contra a petição. Ao contrário, acho super pertinente. Entretanto, as áreas contempladas pelo 

CEAC estão desatualizadas há mais de uma década. O extinto MinC já havia reconhecido há muitos 

anos mais que o dobro do quantitativo de linguagens do que as que estão contempladas em nosso 

formulário de solicitação de CEAC. Esse formulário e a respectiva regulamentação não foram 

atualizadas porque a gestão anterior insistia que precisávamos transformar o CEAC no ID Cultura. 

Fato é que, ou no CEAC, ou no ID Cultura ou em outro tipo de cadastro único para o segmento 

cultural é necessário que incluamos todes as linguagens. 

David Imobiliária Ville 
20:48 

Boa noite 

Natália Stanzioni 
20:48 

As Houses estão em diversas cidades da periferia e acolhem uma pluralidade de pessoas, de olhares 

e de corpos! Esse debate é também sobre isso!!! 

Iara Alves 
20:48 

Fazendo história, Obrigada! 

Rosemaria A Santos 
20:48 

Lacrando...parabéns pela fala. 

Brenda Max 
20:48 

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

Natália Stanzioni 
20:51 

🌈♀️🌻🍀🕺💃👸 

Dayse Hansa 
20:51 

grande areda 

Natália Stanzioni 
20:52 

Por isso é tão importante uma SubSecretaria da Diversidade!!!! 

Dayse Hansa 
20:53 

um grande retrocesso a extincao da subsecretaria de diversidade 

queria me escrever 

Melissa Navarro 
20:53 

Total apoio 

Kuka Escosteguy 
20:54 

Viva os artistas drags, 400 artistas é muita gente na invisibilidade do Ceac e da secec. 

Brenda Max 
20:54 

Somos muitas! 
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Natália Stanzioni 
20:55 

Já teve muito acúmulo nesses debates, a Secretaria já postulou as diretrizes... É necessário 

repactuar as Políticas públicas já criadas!!! 

Kuka Escosteguy 
20:55 

Acho que nem precisa de jurídico. Direito de existência! 

Instituto Amizade 
20:55 

Direito de RESISTÊNCIA ! 

Kuka Escosteguy 
20:55 

Isso! 

Instituto Amizade 
20:55 

Viva a Arte Drag 

Neide Nobre 
20:56 

Gostaria de me inscrever 

Camila Portela 
20:56 

Precisamos retomar todas as políticas de diversidade, instituir Comitê de Equidade de Gênero, 

conforme preconiza a artigo 4º. inciso XII da portaria 58/2018. 

Instituto Amizade 
20:56 

Justamente 

🦸❤️ 

Kuka Escosteguy 
20:57 

👏👏👏👏 Iara 

Camila Portela 
20:57 

Axé! 

Melissa Navarro 
20:58 

Gostaria de me inscrever. 

Melissa Navarro 
20:58 

Gostaria de me inscrever. 

Dayse Hansa 
21:00 

eu tb tava inscrita 

Sara Loiola 
21:00 

Parabéns, Iara! Agora é retornar as políticas de diversidade tão discutidas por essa secretaria. 

Dayse Hansa 
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21:00 

hehehe 

Iara Alves 
21:00 

Mel, grande ativista do DF. 

Glaucilene Soares 
21:00 

Grandiosa! 

Natália Stanzioni 
21:00 

Comitê de Equidade de Gênero!!! Muito importante!!! 👏👏👏👏♀️🌈💃🕺👸🖤 

Renio Quintas 
21:00 

Dayse ta inscrita Joana 

Você 
21:01 

sim, avisei ;) 

Camila Portela 
21:01 

Abre o microfone 

Daniela Marinho 
21:02 

Que importante o CCDF ser esse espaço de escuta, ainda mais nesse momento de ausência de 

políticas públicas no DF e no país pela diversidade de gênero 

Eliana Moura 
21:02 

Ruth pra presidente 🙏 

Natália Stanzioni 
21:02 

Ruth Presidente!!!!! Já queroooooo 

Ruth Venceremos 
21:02 

Obrigada pela consideração, Dayse! Estamos juntas.  

Natália Stanzioni 
21:03 

💃🏿 

Instituto Amizade 
21:03 

Aula 

Kuka Escosteguy 
21:03 

Isso, Dayse. Não são outros 

Felipe Areda 
21:03 

Obrigado, Dayse!! 🦸🦸🦸 

Instituto Amizade 
21:04 
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Sapatonizou 🏳️🌈 

Claudia Leal 
21:04 

Parabéns por estarem aqui hoje ! Pela paciência e resistência 

Brenda Max 
21:04 

*vráh!* 

Tereza Padilha 
21:04 

salva o leque! salve Sapatonica Dayse 

Eliana Moura 
21:05 

Linda fala Dayse 

Renio Quintas 
21:05 

linda fala dayse 

Camila Portela 
21:05 

Dayse muito cirúgica! 

Raphael Veiga 
21:06 

A todos da comunidade lgbt divido o grande abraço e uma das maiores atrizes trans dó país, Márcia 

Dailyn, que eata emocionada com esta conquista 

Felipe Areda 
21:07 

Muito obrigado, Conselheires :) 

Brenda Max 
21:07 

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 

Rosemaria A Santos 
21:07 

Opsssss 

Ruth Venceremos 
21:07 

Em nome do Distrito Drag agradeço a todes conselheiros e conselheiras! 

Renio Quintas 
21:07 

queria fazer uso da palavra Presidente 

silvio rangel 
21:08 

Gostaria de falar sobre o CONEC 

Natália Stanzioni 
21:13 

Parabéns conselho por ampliar o debate! 

SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:13 
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Posso me retirar se vcs quizerem. 

Natália Stanzioni 
21:13 

Importante a comunidade ter acesso ao que está sendo estruturado pela nossa Secretaria! 

Joanna Ramos 
21:14 

Querides, Boa noite. Muito importante o debate. Abração 

Camila Portela 
21:14 

Boa noite a todes! 

Renio Quintas 
21:15 

Agradeço pelo espaço de fala anterior com o Secretario mas tenho que me ausentar pelo adiantado 

da hora! Parabens a todos os conselheiros e a comunidade que bombou aqui! Abração pra vcs 

tenham uma boa noite  

julimar dos santos 
21:20 

sim iara 

Neide Nobre 
21:22 

Ou achou que encaminhou 

A documentação 

Ruth Venceremos 
21:24 

Boa noite a todes! Precisarei me ausentar. Mais uma vez grata pelo espaço. 

Wellington Abreu 
21:24 

Obrigado pela presença Ruth  

Neide Nobre 
21:25 

Os inabilitados poderão entrar com recurso isso precisa ser deixado claro 

Beth Fernandes 
21:25 

Está bem claro no edital, Neide, /e tambémm trabalhamos isso nos grupos das Macro 

SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:26 

Sugestão para reflexão: pra minha cruel dificuldade foi que, cada arquivo era 10 mb, tinha foto que só 

uma já fechava. 

Rosemaria A Santos 
21:28 

E por aí, sugiro que a comprovação de atuação deve ser bem rigorosa. 

Rosemaria A Santos 
21:33 

Parabens pela fala Fernanda 

Beth Fernandes 
21:35 
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Fernanda, não propus três publicações, mas uma completa 

Iara Alves 
21:36 

Essa foi a proposta que fiz. 

Ah entendi... 

Nômade Vídeoarte 
21:37 

Cruzeiro, sudoeste e octogonal sugeriram unificar as RAs, especificamente, no que tange, a formação 

do conselho, devido a falta de inscritos suficientes no sudoeste e octogonal. 

julimar dos santos 
21:38 

os links ajudam a economizar espaço nos arquivos  

Rita Andrade 
21:38 

sim 

kkkkkk 

Iara Alves 
21:38 

Isso. 

fazer a diligência - publicar lista de habilitados - recursos. 

julimar dos santos 
21:42 

kkkkkkkkkkkkk 

bouwa erika 

Daniela Marinho 
21:43 

CCDF e demais, vou precisar sair agora, bom trabalho a todas e todos. Boa noite :) 

julimar dos santos 
21:43 

dona Elza minha querida  

e novo pessoal 

julimar dos santos 
21:45 

é novo 

Wellington Abreu 
21:45 

Obrigado pela presença Daniela Marinho 

Rosemaria A Santos 
21:45 

Julimar, pode visualizar o zap? 

julimar dos santos 
21:46 

sim 

Elza Kaetana 
21:46 

Ô Reunión buenaaa...oi Julimar! 
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julimar dos santos 
21:47 

oieeeeeeeeeeeee 

que bom a Sra por aqui 

julimar dos santos 
21:48 

levamos suas propos7as hj para a SECEC obriadoo 

da Lei Aldi Blanc 

Elza Kaetana 
21:52 

Ta otitis 

silvio rangel 
21:55 

Dia 07/09 é feriado 

julimar dos santos 
21:56 

com ampla divu6açao 

please 

Beth Fernandes 
21:56 

a gente trabalha quando preciso Silvio 

julimar dos santos 
21:56 

kkk 

o força a barra né  

kkkk 

silvio rangel 
21:58 

Que bom conselheira Beth🙏🏿👏🏿👏🏿👏🏿 

julimar dos santos 
22:00 

heeeeeeeee 

precisamos ajudar nesse processo que é novo  

julimar dos santos 
22:01 

parebéns CCDF, vou dormir mais 7ranquilo  

le6al Be7h 

Fernanda Barbosa 
22:02 

que sorte a sua Julimar hehehhehhe 

julimar dos santos 
22:02 

srsr 

Raphael Veiga 
22:04 

Eu gostaria de uma fala que não está na pauta 
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Impotante 

julimar dos santos 
22:05 

por essa que7ão pois exis7e ou7ras fren7es não é mesmo Fernanda kkkkkk 

julimar dos santos 
22:06 

mui7o impor7an7a essa pau7a 

ódio desse 7eclado 

srrssr 

Glaucilene Soares 
22:06 

Rsrsrs 

julimar dos santos 
22:08 

o maior 7ea7ro de Arena do DF es7á sendo ameaçado pela especulação imobiliária , uma "PPP" 

julimar dos santos 
22:09 

7ea7ro de Arena do Guará que é de 7odo DF 

mas são dezenas de exemplos  

Beatriz Couto 
22:13 

Obrigada, Rita, pelo apoio 

Rita Andrade 
22:13 

Nós que agradecemos! 

julimar dos santos 
22:13 

https://www.change.org/p/governo-do-distrito-federal-contra-a-ppp-de-privatiza%C3%A7%C3%A3o-

do-cave-e-adjac%C3%AAncias?recruiter=2738534&recruited_by_id=d3406560-ab34-0130-c4ee-

3c764e046567&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashbo

ard 

assina aí pessoal 

e compar7ilha, please, 7ema complexo que não cabe aqui 

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
22:14 

A sociedade civil fez sua parte. Cabe ao Poder Público indicar seus representantes ! O CONDEPAC é 

uma conquista, é lei .. 

julimar dos santos 
22:15 

associação dos amigos do centro historico de planaltina isso mesmo 

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
22:16 

Urgente Julimar... Nós que temos bens tombados e registrados, é de suma importância.. 

Elza Kaetana 
22:16 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fgoverno-do-distrito-federal-contra-a-ppp-de-privatiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-cave-e-adjac%25C3%25AAncias%3Frecruiter%3D2738534%26recruited_by_id%3Dd3406560-ab34-0130-c4ee-3c764e046567%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dcopylink%26utm_campaign%3Dpetition_dashboard
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fgoverno-do-distrito-federal-contra-a-ppp-de-privatiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-cave-e-adjac%25C3%25AAncias%3Frecruiter%3D2738534%26recruited_by_id%3Dd3406560-ab34-0130-c4ee-3c764e046567%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dcopylink%26utm_campaign%3Dpetition_dashboard
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fgoverno-do-distrito-federal-contra-a-ppp-de-privatiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-cave-e-adjac%25C3%25AAncias%3Frecruiter%3D2738534%26recruited_by_id%3Dd3406560-ab34-0130-c4ee-3c764e046567%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dcopylink%26utm_campaign%3Dpetition_dashboard
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fgoverno-do-distrito-federal-contra-a-ppp-de-privatiza%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-cave-e-adjac%25C3%25AAncias%3Frecruiter%3D2738534%26recruited_by_id%3Dd3406560-ab34-0130-c4ee-3c764e046567%26utm_source%3Dshare_petition%26utm_medium%3Dcopylink%26utm_campaign%3Dpetition_dashboard
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Vou ter de salir 

julimar dos santos 
22:16 

sem o CONDEPAC sem o conselho de economia cria7iva  

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
22:16 

Muita má vontade e desrespeito a LOC 

Rita Andrade 
22:16 

Tchau Kaetana! 

Wellington Abreu 
22:16 

obrigado Elza Kaetana 

julimar dos santos 
22:16 

é inadmissível  

uma secre7aria que usa esse nome  

Elza Kaetana 
22:18 

Que Deus nos ilumine! Principalmente a vcs, que estão mais a frente! 

Raphael Veiga 
22:19 

A Sra é um grande exemplo dona Kaetana 

Grande pessoa 

julimar dos santos 
22:20 

Economia criativa  

pa7rimônio  

simbora 

boa noi7e ene 

parabéns  

e obri6ado  

Iara Alves 
22:21 

Boa noite! 

Marcel Papa 
22:21 

obrigado a todos!  

julimar dos santos 
22:21 

desculpa o 7eclado  

kkkkkkk 

Rosemaria A Santos 
22:21 

Valeu...gratidão 
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julimar dos santos 
22:21 

boa noi7eeeeee 

Marcel Papa 
22:21 

acompanhei desde o inicio 

associação dos amigos do centro historico de planaltina-df aachp 
22:21 

Boa noite! Parabéns pela reunião ! 

Erica Lewis 
22:21 

Boa noite! Obrigada a todos! 

Beatriz Couto 
22:22 

Obrigada e boa noite! 

julimar dos santos 
22:22 

vlw wellin7on 

presida 

Glaucilene Soares 
22:22 

Boa noite 

 

 


