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ATA 

447ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 08 de setembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 447ª 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 

•        Solisângela Rocha dos Montes – Vice-Presidente do Conselho 

•        Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Fernanda Barbosa Adão - Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        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: 

10h00 – INFORMES 

o Abertura de recursos: Candidaturas – Eleições CRCs 2020 

o Lei Aldir Blanc 

ORDEM DO DIA 

10h20 - Chamada pública - Parecerista SECEC FAC 

11h00 - Equidade de Gênero 

11h30 - Eleições 2020 CRCs  

12h00 - CONDEPAC e CONEC 

12h30 - Art 65 Parágrafo 5º 
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Chamada pública - Parecerista SECEC FAC 

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

iniciou as atividades diretamente pelas manifestações da sociedade civil presente. Abriu a fala 

ao Anderson Floriano que explanou sobre a importância nas escolhas de pareceristas para 

análises processuais dos editais. A necessidade de pareceres técnicos por pessoas capacitadas 

ao invés de análises universais sem a possibilidade de defesa pontual por parte dos inscritos. 

Relatou que um bom parecer possibilita ao candidato compreender onde errou trazendo um 

aprendizado para os futuros projetos e em contrapartida os recursos tornam-se mais embasados. 

Projetos que apresentam erros dependem muito dos pareceristas pois ao emitir um parecer 

genérico não há a possibilidade de refazer a nota quando chegam para a análise recursal. 

Segundo ele, é preciso revisitar todos procedimentos de análise e recursos, da mesma forma 

que a análise precisa ser embasada, o recurso com apresentação das justificativas também 

precisa ser embasado item por item, se é pertinente ou não ao que está sendo dito. Disse que os 

prazos de análises são curtos diante da demanda dos projetos, que costumam ser extensos e 

detalhados, resultando numa ação exaustiva e perdendo assim disposição do parecerista em 

analisar com cautela os mesmos: Para ter embasamento é preciso ter cuidado. Relatou a vaga e 

descuidada análise feita ao projeto dele no Edital Mais Cultura. Disse que hoje em dia os 

inscritos devem contar com a sorte de pegar um bom parecerista pois não há uma sistematização 

que faça todos os projetos serem analisados da mesma forma. Afirmou que com a competência 

do CCDF de sistematizar os procedimentos, é hora olhar para as análises dos projetos, de 

pontuar as mesmas para deixar de “achismos” e colocar pessoas especializadas numa linguagem 

artística analisar a respectiva área. Solicita um formato mais justo de análise e recursos dos 

projetos. 

   Ankomárcio Saúde, aproveitando o ensejo do Anderson Floriano, explanou que o FAC 

é proveniente de arrecadação, ou seja, dinheiro publico para ser remetido ao público através da 

cultura. Explanou também sobre a abertura do Edital Apresentações On-line, que tinha como 

propósito dar apoio aos atingidos pela pandemia, gerando assim emprego aos artistas, 

contribuindo com formações para a população que ajuda a combater a COVID-19 e criando o 

senso crítico sobre a importância da cultura diante da falsa impressão que a cultura se resume 

somente a entretenimento. Questionou se a real função do artista é estudar pra conseguir passar 
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num edital incompreensível popularmente ou se dedicar ao seu fazer artístico. Complementou 

dizendo que os órgãos responsáveis deveriam compreender a existência desses artistas diversos, 

dos quais alguns possuem dificuldade de lidar com a própria escrita e agora com mais esse 

idioma da era digital. Questionou também quantas pessoas e mestres realmente estão sendo 

atendidos nas regiões administrativas e quantos grupos reconhecidos pela sua comunidade não 

estão sendo visibilizados. Explanou que essas questões devem ser levadas a sério pois se tratam 

de detalhes importantíssimos e devem ser considerados dentro de uma análise do projeto. 

Relatou que diante de um engano numa marcação na inscrição do edital não conseguiram ser 

contemplados e que em nenhum momento a trajetória profissional e o projeto em si foram 

considerados ou remanejados ao verificarem o erro. Sente a falta de humanização nas análises 

em algumas ocasiões e diante de tantas barreiras acabam impedindo o crescimento coletivo de 

artistas nas concorrências. Relatou que em sua trajetória de 19 anos no circo, lutou para que a 

área fosse contemplada pelo FAC com um montante condizente com as demandas regionais, a 

separando da linguagem de artes cênicas, transformando-a numa categoria individual, porém 

não foi disponibilizado uma cadeira pra alguém do próprio circo os antedessem de acordo. 

Complementou que nesses 19 anos, seu coletivo faz parte de livros educacionais do DF, entre 

tantas outras ações como seus vídeos virtuais utilizados como base de estudo e história, mas ao 

escrever um projeto de forma simplificada, vê que a trajetória e representatividade do grupo 

não teve relevância na análise comparativa a outros projetos inscritos no Edital On-line, como 

previamente havia sido informado. Segundo ele, um projeto que trabalharia a conscientização 

diretamente na comunidade e diminuição do estresse nesse período pandêmico de maneira 

lúdica com a linguagem do circo não foi aprovado na área destinada pois a pontuação foi mais 

baixa que na outra linha escrita por engano da qual teve a pontuação mais alta da categoria. 

Pediu ao Conselho que reveja os critérios de análises diante de tais contradições. Explanou ser 

injusto a concentração de aprovações de inscritos a quem já está há muito tempo dentro do 

sistema e não considerar a trajetória dos mais antigos, que trabalham no dia-a-dia, quando 

concorrem e tentam acesso aos editais. 

Wellington Abreu reforçou que o CCDF tentou alterar a minuta do edital e a luta pela 

acessibilidade ainda não foi acatada. Disse que iria tomar a fala do Ankomárcio como denúncia 

e que a maior luta é mapear essas ações e tentar descentralizar verdadeiramente esse acesso ao 
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FAC. Informou que deixará a sala aberta por mais meia hora após a reunião para ouvir 

denúncias que se façam necessárias. 

A Conselheira Iara Alves se solidarizou com a fala do Ankomárcio principalmente por 

ter o Mandioca Frita, mestre do circo local, como grande referência pois foi quem a iniciou no 

circo e tem muito respeito. Disse ter ficado entristecida ao saber que o mesmo não recebeu o 

Edital Prêmios diante de toda sua trajetória por um engano na marcação da inscrição. Reforçou 

que nunca deixará de colocar em pauta as regiões mais vulneráveis como São Sebastião, onde 

é nascida. Sua luta é de demarcação: Preta, Periférica e Sapatona. Gostaria que o Conselho 

voltasse a pauta sobre os critérios de avaliação dos editais que os fazem muitas vezes não dar a 

dimensão de quem deveria alcançar esses recursos. Disse que não era a vontade do CCDF fazer 

as avaliações do Edital Apresentações On-line, mas por falta de pareceristas fizeram um 

trabalho árduo, cujo os critérios a serem seguidos não condizem com a realidade atual e não 

alcançam os mais vulneráveis. Lembrou que essa pauta já foi debatida, elaborado um 

documento, encaminhado e nada foi feito ainda. Solicitou listagem dos pareceristas com 

contratos ainda em vigência e uma resposta do Governo quanto a não atualização dos critérios 

já encaminhados à SECEC.  

O Conselheiro Wellington ratificou a fala da Iara e disse que diante da enorme demanda 

passada ao CCDF também gostaria da lista de pareceristas ainda vigentes, que só venceriam em 

outubro, mas não foram convocados para analisar os projetos. Disse da necessidade de atualizar 

as minutas de editais que não estão alcançando a ponta. 

A Conselheira Solisângela Montes concordou com algumas colocações pela sociedade 

como o processo ainda ser excludente em alguns aspectos. Complementou que o CCDF fez um 

grande trabalho na alteração da Minuta Padrão e todas as sugestões foram acatadas. Em relação 

aos pareceristas, reforçou que na época do Edital FAC Apresentações On-line parte do recurso 

estava bloqueado e por isso não foi possível pagar pareceristas, e que em nenhum instante foi 

confirmado a ausência de pareceristas, mas sim a falta de recurso. Ressaltou que a Lei permite 

a convocação do CCDF pelo Secretário em momentos como aquele e um Conselheiro possui 

ampla expertise, conhecimento cultural necessário e fundamentação que permita analisar o 

certame. Informou que no novo Edital lançado há muitos itens relacionados a acessibilidade, 
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mas é um edital muito especifico por ser “Audiovisual”. Disse que ainda está em tramitação a 

nova minuta padrão na Procuradoria Geral. 

A Conselheira Iara Alves questionou se a partir de agora a Secretaria conseguiria fazer 

o pagamento dos pareceristas diante do lançamento do edital. A Conselheira Sol informou que 

houve uma conversa com o Secretário de Fazenda para garantir a cobertura dos pareceristas aos 

editais, o que não foi possível no Edital On-line pois diante da pandemia, várias pastas haviam 

sido fechadas impedindo a convocação dos mesmos.  

Rênio Quintas disse que a fala do Ankomárcio exemplifica o que estão vivendo: o 

abandono dos artistas a própria sorte, tentando manter o mínimo de dignidade para sobreviver. 

Disse perceber a indiferença do Estado, com um movimento contrário à sobrevivência dos 

artistas, e considera uma violência o lançamento do Edital Visual Periférico com um valor 

ínfimo perto do que a comunidade artística possui por direito. Falou que a todo instante a 

comunidade recebe um “tapa na cara”com as decisões de Secretários de Fazenda quando 

contingencia o FAC, um Fundo proibido de contingenciamento, quando desvirtua o CCDF de 

ações mais importantes. Ressaltou que o momento é muito sério, que artistas estão passando 

fome e sendo despejados de suas casas, e é preciso o olhar diferenciado para que haja um 

auxílio. O CCDF é a instancia máxima, é onde a comunidade fala para o Estado, e o Secretário 

da Fazenda ao não liberar os recursos que são de direito, não permite ao Secretário de Cultura 

lançar os editais atrapalhando o funcionamento do setor. Explanou que o Secretário de Cultura 

está junto com o Governo e acata a violência que tem sido direcionada ao setor quando não vem 

ao público denunciar os acontecimentos como fez com o Festival de Cinema. Ressaltou que a 

qualidade do trabalho “em tela” deve sobressair aos burocráticos, que agora é uma questão 

humanitária e não simplesmente política. Leu uma denúncia feita contra o sr. Marcos Felipe, 

Secretário de Economia, para apurar possíveis irregularidades na gestão do FAC em 2019.  

Disse que o CCDF como instância máxima deve se posicionar pela revogação do Decreto 

39.896, pela revogação da Portaria Conjunta, fazer a eleição e dar posse aos Conselheiros de 

Cultura, e estabelecer com o Secretário de Cultura uma estratégia de enfrentamento pois não 

deve ser aceito nenhum tipo de concessão dada pelo Secretário de Economia.  

Ankomárcio Saúde disse que não pretende desrespeitar nenhum conselheiro, mas pede 

que o equívoco na análise do seu projeto seja consertado e que os critérios sejam seguidos de 
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forma igualitária, com clareza, para melhor compreensão pelos concorrentes das análises e 

sobre o que realmente é solicitado. Explanou sobre casos de coletivos recebem mais de um 

auxilio emergencial e artistas consagrados na sua área como o Palhaço Mandioca Frita, entre 

outros que possuem limitações na escrita, não tiveram oportunidade ou sequer foram 

considerados. Ressaltou a manifestação feita por Dayse Hansa no chat da sala sobre a 

possibilidade da defesa oral (vídeo) que não foi considerada neste certame e poderia ter ajudado 

muitos mestres mais humildes. 

A Conselheira Fernanda disse se solidarizar pelas falas da sociedade civil e questionou 

se as recomendações feitas pelo CCDF só serão implementadas em 2021. Relatou ser mais fácil 

criar um sistema dentro dos mecanismos e espaços que a LOC traz do que atualizar a minuta 

de editais para que os critérios de análise e acesso ao fomento pelo FAC sejam implementados. 

Sugeriu que fosse divulgado pela SECEC um cronograma de implementação das 

recomendações feitas pelo CCCDF e solicita a minuta elaborada com essas recomendações para 

vistas pelos Conselheiros. 

O Conselheiro Wellington Abreu solicitou também vistas à minuta padrão uma vez que 

havia sido confirmado a atualização com as considerações do CCDF neste último edital (Visual 

Periférico), porém não foi cumprido. Relatou ter observado a diminuição no item de 

acessibilidade e a categoria de audiovisual está de luto diante do baixo valor e considerações 

feitas dentro do edital. Ressaltou que falas como do Anderson e Ankomárcio são muito 

importantes nas solicitações de implementações de ações e adaptações de acesso à SECEC, que 

inclusive o FPC já deveria estar regulamentado servindo de apoio para a Lei Aldir Blanc, mas 

ainda se encontram discutindo critérios de acesso encaminhados ao FAC que já deveriam estar 

prontos. Disse ser necessário a possibilidade da defesa oral aos editais, da qual foi 

complementado pela Conselheira Fernanda da necessidade da defesa em libras também, e 

novamente pelo Wellington, da audiodescrição no site para acesso de todos. Disse que mesmo 

com as trocas dos mandatos, com CCDF renovado, pautas antigas insistem e retornar diante da 

não capacidade governamental em concluí-las, como a de acessibilidade.      

 Ankomárcio ressaltou mais uma manifestação feita por Teresa Padilha no chat da 

reunião questionando se em algum momento será reconhecido de maneira significativa alguns 

mestres e mestras sem a necessidade de concorrer e sim por reconhecimento de sua trajetória. 
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Equidade de Gênero 

O Presidente Wellington Abreu informou que a pauta foi uma solicitação feita em maio 

de 2019 pela Conselheira Iara Alves. Destacou que um dos princípios do SAC/LOC é que, além 

da efetivação dos direitos culturais, é a equidade social e territorial de acesso e acessibilidade 

aos bens, aos serviços e aos meios de produção cultural.    

A Conselheira Iara Alves agradeceu a pauta, disse que é necessário resolver as pautas 

emergências que aparecem, mas sem deixar essas construções de lado, e dar continuidade às 

ações. Disse ter reacendido a pauta por motivação da APTA, Associação de Produtoras e 

Trabalhadoras da Arte e da Cultura, com intuito de retomar a Portaria 58, de 27 de fevereiro de 

2018, que implementa a política distrital de equidade de gênero na cultura e encontra-se parada 

nesta gestão. Gostaria que retomasse essa política na construção de editais uma vez que a 

Portaria institui a defesa e promoção de direitos, democratização dos recursos públicos além da 

reconsideração pelo edital prêmio de equidade de gênero, voltado para mulheres, organizações 

e coletivos que trabalham essa pauta. Lembrou que já existe a paridade na composição do CCDF 

e dos CRCs, mas ainda é necessário avançar. Outro ponto de ação é o SEMINA, seminário de 

equidade de gênero nas profissões da cultura que devem acontecer anualmente, está instituído 

pela Portaria, e não aconteceu. Solicitou ações como o mapeamento de mulheres artistas e 

produtoras e sugeriu então pedir para a SUFIC um levantamento sobre como está sendo 

trabalhada essa questão nos projetos, se estão alcançando o setor, se as mulheres aparecem em 

fichas técnicas ou como proponentes. Informou que a Portaria institui um Comitê Técnico de 

equidade de gênero e o CCDF precisa instituir esse comitê de fato para pensar as políticas de 

equidade em todos aspectos.  

Dayse Hansa, produtora da cidade, do espaço cultural MAPATI, ativista feminista, do 

movimento LGBT, fundadora e associada a APTA, disse estar muito contente pela retomada 

das pautas pelos movimentos sociais, principalmente pelos identitários. Ressaltou que o olhar 

para a Portaria 58 ajuda na desconstrução do machismo estrutural entre outros tantos sexismos 

que ainda existem na sociedade e diante da busca pela equidade e justiça para mudar a 

sociedade, é necessário fazer ações afirmativas. Esclareceu para os representantes do governo 

ali presentes que algumas pautas nascem do governo anterior, mas essa Portaria diferentemente 

de querer deixar a marca de uma gestão, nasceu da sociedade civil e já mudou significamente 
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o cenário da produção cultural local, como o SEMINA, que possibilitou a capacitação de 

mulheres para se inserir no mercado de trabalho. A importância de acesso a todos grupos de 

mulheres uma vez que a violência reage de maneira diferente em cada corpo e o empoderamento 

possibilita a defesa do que acontece por trás de todas as instâncias capazes de tais atos, como o 

assédio sexual, racial, mulheres LGBTs, além do patrimonial na diferença de salários e cachês. 

Disse ser importante a escuta pela SECEC da sociedade civil para equilibrar essa equação 

fazendo valer a Portaria. Informou que a APTA irá enviar uma carta ao Subsecretário João 

Moro, esperam que seja reverberado e esperam também o diálogo junto ao CCDF. Solicitará 

uma audiência junto ao Secretário para tratar da pauta.                     

  Natalia ressaltou que as políticas publicas precisam ser mais permanentes e explanou 

sobre a importância dos legados. Disse que pautas chamadas de identitárias não se resumem 

somente a isso, são pautas constituintes e formadoras da sociedade, principalmente nessa última 

década da qual mulheres lutaram muito pela equidade de seus direitos, inclusive tendo a cultura 

como ação nessas ações. Disse que a categoria ainda não sentiu a execução de um Comitê amplo 

protegido por uma Portaria. Ressaltou a realização do seminário e os benefícios que ele trouxe 

e pode continuar a trazer para a categoria técnica feminina do Distrito Federal, tanto 

profissionalmente quanto protetiva para assédios e solicita atenção pela Secretaria em manter 

essas polícias públicas.    

O Conselheiro Wellington Abreu sugeriu a ampliação do debate transformando a 

Portaria em Lei. A Conselheira Rita informou que de acordo com uma consulta ao MEI pela 

CODEPLAN, foi constatado que mais da metade são voltados para ações artísticas e culturais, 

sendo dentre esses a maioria mulheres e nada mais justo que haja políticas voltadas para essas 

trabalhadoras. Ressaltou a questão Editais lançados não estarem passando pelo CCDF e sem 

consulta pública dificultando andamentos como estes, de equidade de gênero.   

A Conselheira Iara ressaltou a importância em constituir a Portaria e sugere que nesse 

momento as ações sejam voltadas no que já está estabelecido por ela e não seria o momento de 

transforma-la em lei ainda. Sugeriu que fosse feita uma recomendação à SUFIC que retomasse 

aos critérios desta portaria aos Editais do FAC, a volta do Edital de Prêmio Equidade de Gênero, 

a implementação do Comitê, implementação e continuação do seminário em conjunto com um 

estudo coletivo do que já foi realizado, e aproveitar a oportunidade para sugerir a construção 
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do Edital voltado aos mestres e mestras da categoria artística também. Pontuou que a articulação 

feita em relação a Portaria é por meio do CCDF e da SECEC e pleiteou que fosse encaminhado 

como iniciativa pelo CCDF a construção do Seminário e Comitê com o respaldo da SECEC. 

Rita ressaltou que seja feito ainda esse ano o seminário. 

Foi deliberado pelo encaminhamento da carta de recomendação à SUFIC.    

 

Eleições 2020 CRCs 

Wellington Abreu informou ter recebido uma carta do proponente Kauê Mello com 

tom de ameaça de judicializar o processo eleitoral, porém não foi claro e entraria em contato 

novamente para maiores esclarecimentos. Informou sobre a matéria publicada pela ASCOM e 

Agência Brasília sobre o certame das eleições como o maior em comparação ao anterior. 

Informou também que o certame geral não atingiu todas as RAs e tal situação seria deliberada, 

porém agora estão todos voltados aos recursos e as respostas positivas às diligências recebidas. 

Lembrou que cada Conselheiro e Conselheira possui autonomia na sua Macrorregião e são 

trazidos para plenária os casos excepcionais para deliberação.  

A Conselheira Beth Fernandes lembrou a necessidade alteração da data dos recursos 

devido ao feriado no dia 07 de setembro. Foi sugerido pela Fernanda e deliberado pelo Pleno 

que seria postergado até o dia 14 de setembro o prazo de recurso e que a divulgação das 

candidaturas válidas sejam somente no dia 18 de setembro e não mais de 14 a 18. A Conselheira 

Fernanda sugeriu decidir também nesta reunião sobre o período de votação das candidaturas 

diante de manifestações para que o mesmo seja de uma semana e não duas como estipulado 

pelo edital, porém o Conselheiro Wellington informou ter recebido manifestações pela 

ampliação para fazer campanha. Lembrou que as 2 semanas de votação são consideradas 

também como campanha concomitantemente ao processo e não há a necessidade de diminuição 

ou alterações mais extremas. Ao considerar tal situação a Conselheira Iara votou contra a 

diminuição do tempo de votação. Conselheira Rita ratificou a fala da Iara diante das 

dificuldades encontradas no decorrer desse certame em formato on-line. Lembrou também que 

o calendário já havia sido debatido exaustivamente antes de ser validado. Foi deliberado pelo 

Pleno que as duas semanas de votação serão mantidas com a liberdade para fazer campanha no 

decorrer do período.  
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Raimundo Notato manifestou ser contra duas semanas com o sistema aberto pra 

votação, mas sim um período maior para campanha inclusive com viés educativo sobre a 

importância do voto. 

A Conselheira Érica Lewis apresentou uma dúvida sobre as regiões que não 

alcançaram um quantitativo mínimo para compor um Conselho. Exemplificou o Lago Norte, 

que houve só uma habilitação e questionou sobre a possibilidade da pessoa contribuir em outra 

RA da Macrorregião. Beth disse estar na mesma situação no Park Way.  

O Conselheiro Wellington reforçou a necessidade de dedicação para chegar em todas 

RAs, informou que foram alcançados 87% do certame e que 03 RAs não estão dentro e precisam 

compor o CRC pois está previsto em Lei. A Conselheira Fernanda informou que houveram 

manifestações em sua Macrorregião (04) sobre a possibilidade de unir CRCs que não 

alcançaram o quantitativo, como Cruzeiro e Sudoeste, para compor o CRC. A Conselheira Rita 

Andrade informou que se encontra na mesma situação, mas lembrou a todos que ainda está 

aberto a fase recursal e a comunidade pode se organizar e contemplar o montante necessário. 

Iara ratificou o posicionamento da Rita acrescentando a possibilidade de esclarecimentos junto 

às macrorregiões. Beth Fernandes dissertou sobre a possibilidade de fazer uma consulta junto 

as macrorregiões que possuem um fazer artístico semelhante para a união dos CRCs. A 

Conselheira Rita lembrou que tais levantamentos já foram discorridos e de acordo com o item 

6.2 do edital já é deliberado que o não alcance do quantitativo para composição dos CRCs, as 

RAs não terão Conselhos constituídos. Lembrou a fala do Presidente em um outro momento 

expondo que está na lei a existência de todos os Conselhos. Sugeriu que após os recursos, com 

um diagnóstico contundente sejam feitas as deliberações de forma mais consistentes. 

 

CONDEPAC e CONEC 

A Conselheira Rita Andrade explanou sobre a não ativação/posse desses conselhos e 

a surpresa diante da votação da Comissão de Assuntos Sociais na criação de 32 cargos para 

FUNPAC. Ressaltou que não são contra a regulamentação nem o lançamento do Estatuto da 

FUNPAC, mas o tramite está incorreto. Lembrou que o CCDF teve um representante para um 

debate promovido pelo Secretário Executivo da época, o sr. Cristiano Vasconcelos, para tratar 

do Estatuto que definiria a Fundação. Na mesma ocasião o Governo publicou o Decreto 
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40.002/2019 de criação da Fundação que determinava que a minuta do estatuto deveria ser 

submetida ao CCDF, que por sua vez encaminharia ao Secretário e então para o Governador. 

Informou a não execução do tramite determinado pelo decreto, disse que estava presente nas 

reuniões promovidas pelo então Secretário Executivo e não haviam membros representantes do 

governo e nem sociedade civil que poderiam acrescentar e estabelecer o corpo da Fundação. 

Ressaltou que pelo decreto, a criação da FUNPAC não ensejaria custos ao governo, havia a 

possibilidade de transferência da SUPAC para FUPAC, mantendo dentro da Secretaria um 

contingente de profissionais e assim o vínculo entre a Fundação e a SECEC. Informou a 

insistência por parte dela em continuar o debate e nada aconteceu. Explanou que acha estanho 

estar tramitando um PL na Câmara que cria 32 cargos para uma fundação que ainda não saiu 

do papel, criando um impacto anual de 2,5 milhões. Disse que o procedimento não está sendo 

levado de uma forma adequada e há um grupo de deputados que fez um parecer semelhante ao 

que foi dito. Propôs que fosse solicitado vistas ao processo para a AJL, seja posto na pauta do 

CCDF, retomado o tramite legal para que haja consenso com a CLDF e esses cargos, e caso 

sejam realmente necessários, sejam ditos pela SUPAC e unidades técnicas competentes para 

então a CLDF legislar sobre eles de forma transparente. Lembrou também que ao apresentar as 

propostas do CCDF e sociedade civil à minuta naquela época foi informada que não seriam 

consideradas.  Sugeriu sinalizar ao Secretário de Cultura e o Executivo o que vem acontecendo: 

a incoerência no tramite do processo. Ressaltou que num momento em que a comunidade 

cultural vem solicitando o atendimento ao Artigo 67 (LOC) para contrações legais, de 

complementação do FAC, de pareceristas, de profissionais e a SECEC informa que não é a hora 

para tal, a CLDF contrapõe aprovando a criação de 32 cargos que impactam em 2,5 milhões no 

orçamento. Complementou que essas ações são reflexo da não composição do CONDEPAC 

que trataria diretamente nessas ações. Rita sugeriu novamente que seja feita uma solicitação de 

vistas ao processo e uma recomendação ao Secretario de Cultura para que ele paralise o 

processo na CLDF uma vez que é um processo irregular. Conselheiro Wellington leu então a 

carta recomendando a Conselheira Rita para representar o CCDF no processo de construção e 

deliberações para o FUNPAC na época. Rita relatou o desconforto ao chegar na sala para um 

debate tão sério onde haviam somente duas pessoas, e num segundo momento sentiu a 

necessidade de ir acompanhada pela advogada Verane como um respaldo ao que seria abordado. 
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Disse também que naquele momento estava representada a paridade, porém não a 

representatividade e a pluralidade no debate e tal fato deveria ser questionado.   

No que se refere ao CONCEC, Silvio Rangel, informou que receberam uma 

provocativa da Secretaria pedindo que os Conselheiros da Sociedade Civil se reunissem para 

deliberar sobre a recomposição dos Conselheiros Sociedade Civil, uma vez que são 30 (15 

titulares e 15 suplentes). Disse que enquanto Conselheiro tem recebido bastante demandas e 

questionamentos sobre o não funcionamento de Conselho. Devolveu então a retórica aos 

Conselheiros do Governo pois a comunidade cultural precisa entender o porquê da não 

recomposição, uma vez que já está instituído, está na LOC e possui Regimento Interno. Relatou 

a demora pelo Governo na publicação da lista dos representantes do mesmo.  

Rênio Quintas relatou que a FUNPAC e a Fundação das Artes foram uma conquista 

do movimento cultural diante da necessidade de um novo olhar na conjuntura em dar autonomia 

à Secretaria, do ponto de vista da captação entre outras necessidades, das quais estabelecem 

normativas para uma cidade que é patrimônio cultural. Explanou sobre as Leis 933/2017 e a 

934/2017 e a intenção do antigo Secretário de Cultura em acabar com o FAC e em desconstruir 

o CCDF e o SAC. Disse que o Estado mais uma vez demonstra a intenção em desrespeitar o 

CCDF, e do Governo Ibaneis em fazer o mau uso do recurso da cultura direcionando ao 

interesse próprio. Disse que é o momento de criar contato direto com a Câmara Legislativa 

pelos caminhos jurídicos que se façam necessários pois considera a criação dos 32 cargos para 

FUNPAC uma violência e desrespeito, inclusive com o próprio Secretário de Cultura atual, 

Bartolomeu Rodrigues, quem representa um novo momento, um novo olhar à categoria. Disse 

ser inaceitável gastar 2,5 milhões em novos cargos sendo que dizem não conseguir meio milhão 

para contratação de pareceristas e equipe que deem celeridade aos editais.  

A Conselheira Sol Montes informou que em relação ao decreto 40.002/2019 o 

processo acabou de ser aprovado pela CAS na fase de mérito, porém ainda precisa passar por 

duas fases: COF - a admissibilidade e mérito - e a CCJ. Disse estar de acordo com a necessidade 

de avaliar e debater mais o assunto de envolver o Conselho e conversar com o Secretário, porém 

a nível de legalidade a Câmara Legislativa não teria aprovado em comissão de mérito ou 

tramitado sem um relatório de impacto no processo. Ressaltou a necessidade de analisar o 

processo com um todo junto a AJL, e que talvez fazer uma leitura com a própria Comissão 
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(COF – Agaciel Maia como Presidente) e a CCJ, pelo Deputado Sardinha, num diálogo direto 

com a Câmara Legislativa pode funcionar. A Conselheira Rita pronunciou por ações mais 

“enérgicas” tendo em vista que a Câmara tem feito propostas institucionais, haja vista a lei da 

censura que ela está propondo. Diante do tramite não correto, que age contra o decreto do 

governador ao não disponibilizar o documento final ao CCDF antes de enviar para AJL, deve 

ser sinalizado o erro à CLDF e ao Secretário de Cultura. Lembrou sobre a necessidade também 

pela definição de ocupação dos cargos, via concurso público ou por cargos comissionados. 

Expressou que quando as ações políticas são de interesse do governo elas caminham, mas 

quando é da sociedade não há os encaminhamentos.    

Wellington Abreu informou a solicitação a SECEC de apoio por uma assessoria 

jurídica e revisora de texto e foi respondido que não seria atendido pela falta de orçamento. 

A Conselheira Beth Fernandes ressaltou a necessidade de vistas ao processo para 

melhor compreende-lo e a seriedade do que estava sendo exposto, pois Brasília é Patrimônio 

Cultural e Histórico. Ressaltou também que diante de tais atropelos expostos pela Rita, a 

sociedade civil deveria ir aos seus deputados dentro da Câmara conversar e tentar segurar o 

processo se for o caso. Está de acordo em pedir vistas ao processo e analisar junto à Secretaria, 

pois acha importante verificar a analise de dentro da mesma, enquanto isso a sociedade civil 

deveria se manifestar junto aos representantes da CLDF.  A Conselheira Rita informou o grande 

esforço pela sociedade civil em “desativar as bombas por todos os lados”, inclusive já estão 

realizando o sugerido pela Conselheira. Sente a necessidade de uma movimentação pela 

Secretaria, até porque era outra equipe na época.       

O Conselheiro Wellington Abreu sugeriu então a criação de um Grupo de Trabalho 

para estudar o caso até sexta-feira, com um pronunciamento para terça-feira e o 

encaminhamento ao Secretário e Câmara Legislativa, para ser lido na próxima reunião 

extraordinária.  

Foi deliberado que a Conselheira Rita Andrade elaborará o documento a ser 

encaminhado ainda naquela semana solicitando vistas ao processo. 

No que tange o questionamento feito pelo Silvio Rangel, a Conselheira Érica Lewis 

relatou que com a reestruturação administrativa do GDF no ano passado, o que eram 22 

integrantes aumentaram para 30. Ressaltou que venceram o desafio de solicitar ao governo as 
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representações e a primeira reunião ordinária aconteceu no dia 07 de fevereiro de 2020, com a 

ata disponibilizada a todos, deixando agendado um novo encontro no dia 26 de março, que não 

aconteceu por conta da pandemia. Informou que nesse tempo foi determinado que a sociedade 

civil diria ao governo como recompor os integrantes da sociedade civil. Retornou o 

questionamento do porquê nesses 7 meses o documento não chegou à Secretaria. Marcio, 

servidor da SUEC representante da Secretaria no CONEC, acrescentou que na última reunião 

foi observado algumas falhas no regimento interno do CONEC, inclusive no que se refere ao 

processo eleitoral que se assemelha muito com o do CCDF, ou seja, muito complexo para ser 

executado e sugeriram então uma maneira mais acessível para a recomposição do Conselho. 

Disse estar de porta abertas para ajudar no que for preciso, mas é necessário que os integrantes 

mostrem como seguir no processo para conseguir dar os encaminhamentos dentro da Secretaria.  

A Conselheira Rita Andrade sugeriu que fosse publicado uma nota da Secretaria com 

todas informações referentes a composição do CONEC para atualizar a sociedade civil a 

respeito das vacâncias e para então se organizarem e indicar as pessoas. Érica informou que a 

prerrogativa deve sair da sociedade e não do governo. Silvio Rangel informou que foram 

solicitadas duas reuniões junto ao governo para deliberarem sobre o processo, mas que não 

houve o retorno e por isso não foram feitos os encaminhamentos. O Conselheiro Wellington 

informou que está à disposição para o que precisar e que Silvio entrasse em contato 

pessoalmente caso fosse necessário. 

  

  Art 65 Parágrafo 5º: LOC 

Foi iniciada as análises sobre as propostas apresentadas, porém foi deliberado pelo 

Pleno que diante da hora avançada o item seria trabalhado na próxima reunião como primeiro 

ponto de pauta. 
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A reunião encerrou-se às 13h19, 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 15 de setembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 15 de setembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Solisângela Rocha dos Montes  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

447ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08/09/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 
Beth Fernandes 
10:02 

http://www.cultura.df.gov.br/eleicao-dos-conselhos-regionais-de-cultura-bate-recorde-de-inscritos/ 
Neide Nobre 
10:03 

Bom dia! 
Rita Andrade 
10:06 

Bom dia! 
Neide Nobre 
10:06 

Ou se vale da interpretação da Lei a seu favor. 
Neide Nobre 
10:07 

Verdade Anko 
Iara Alves 
10:08 

Bom dia! 
Viva Mandioca Frita! 
Renio Quintas 
10:09 

Viva Mandioca Frita 
Neci Araujo 
10:09 

Bom dia! 
Renio Quintas 
10:09 

bom dia! 
Raphael Veiga 
10:09 

Bom dia!!! 
Neide Nobre 
10:10 

Para além de nos conhecermos temos que nos respeitar. 

Beth Fernandes 
10:11 

É verdade, Neide 

Beth Fernandes 
10:14 

Teresa, você é exemplo de integridade 

RAIMUNDO SOUSA 
10:15 

Bom dia conselheiros e conselheiras e demais ativistas e artistas. 

Sol Montes 
10:15 

Bom dia! 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Feleicao-dos-conselhos-regionais-de-cultura-bate-recorde-de-inscritos%2F
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Rosemaria A Santos 
10:16 

Bom dia, Rosemaria...desculpem o atraso... 

Beth Fernandes 
10:18 

bom dia pra uem esá chegando! 

Neide Nobre 
10:21 

Preciso entender, se existe um banco de pareceristas porquê os conselheiros foram pareceristas em 

editais nós últimos tempos? E os critérios de análises de pareceres tem que ser de fato revistos. 

RAIMUNDO SOUSA 
10:29 

Excelente abordagem sobre o tema de analise e pareceres de projetos culturais, pelo Anderson. 

Parabéns companheiro. 

silvio rangel 
10:29 

Bom dia a tod@s 

silvio rangel 
10:29 

Bom dia a tod@s 

Beth Fernandes 
10:31 

bom dia, Maximo 

Tereza Padilha 
10:33 

vou sair daqui da sala e volto em 5 minutos 

Alaor Rosa 
10:34 

Anderson está correto. Só pode julgar quem entende da área do que está sendo julgado. 

Tereza Padilha 
10:37 

voltei 

Renio Quintas 
10:40 

Alaor  

Renio Quintas 
10:41 

quando for andar desliga a camera 

Neide Nobre 
10:43 

Ser pareceristas é uma função primordial e de imensa responsabilidade. 

Alaor Rosa 
10:43 

Todos os governos meteram a mão na grana da cultura. 

Alaor Rosa 
10:44 
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Ancomarcio faz uma fala verdadeira ! 

Neci Araujo 
10:44 

E isso Anko, emocionada com sua fala!🙌 

Renio Quintas 
10:44 

Fala importantissima 

Neide Nobre 
10:44 

Anko eu te louvo, te honro 

Renio Quintas 
10:45 

esses critérios tem que ser reavaliados 

Tereza Padilha 
10:45 

A industria do FAC. E necessário acabar com isso.  

Alaor Rosa 
10:46 

Editais sempre é excludente!!! Tem que reavaliar os critérios para ser mais democráticos. 

Neide Nobre 
10:46 

Brasília tem que mudar a necessidade de "lobe", as leis deveriam ser para todos e por todos. 

Renio Quintas 
10:46 

Solicito inscrição 

imagem também 

Sol Montes 
10:48 

Concordo Tereza, Temos que acabar com a indústria do FAC mesmo e garantir que o recurso chegue 

nas periferias e contemple mais pessoas, para além daqueles que se profissionalizaram em ganhar 

recurso do FAC. Nessa estamos juntos e misturados. 

RAIMUNDO SOUSA 
10:48 

Mandioca Frita, é um patrimônio da palhaçaria no DF. Sou muito fã dele. 

Beth Fernandes 
10:50 

Estamos juntas, Sol. Por isso mesmo a minuta padrão vai ser revista com as contribuições que o 

CCDF encaminhou, mais a consulta pública.  

Tereza Padilha 
10:50 

Que bom, Sol. Eu não coloco o Mapati para concorrer porque sei que muitos estao bem mais 

necessitados. Eu penso que essa industria deveria acabar. Que os artistas, cheguem 

verdadeiramente. To aqui para sempre somar para que o artista tenha condições de trabalho.  

Beth Fernandes 
10:51 

Isso mesmo, Teresa. A análise desse edital nos ensinou muito 
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silvio rangel 
10:53 

Gratidão conselheira Iara pela sua fala 🙌🏿 

Anderson Floriano 
10:54 

E cabe lembrar a secretaria tem recursos para contratação de pareceristas! os 5% do FAC contempla 

isso!! 

Neide Nobre 
10:54 

Conselheira Iara somamos a sua fala. A sociedade civil aclamação por respostas? 

Por acesso a ampla informações 

Renio Quintas 
10:55 

Peço a palavra Presidente 

Neide Nobre 
10:57 

Gostaria de saber se o Sr. Secretário sabe de tudo isso? 

Raphael Veiga 
10:57 

Nada da Secec está sendo feita com acessibilidade 

Beth Fernandes 
10:59 

Por isso, que vem desde sempre, está sendo mudado, Raphael 

RAIMUNDO SOUSA 
10:59 

A acessibilidade plena aos bens culturais, tem que ser inclusiva pra todos e todas. A Lei Brasileira da 

Inclusão, e a Convenção da ONU, o Brasil é signatário. Deve ser cumprida na sua plenitude. É uma 

garantia de todos e todas.  

Neide Nobre 
11:01 

Recurso! Então cadê o recurso ou melhor para onde está indo o recurso do FAC? André Clemente 

cadê o nosso $$$$$? $ da cultura para sobrevivência da Cultural. 

Beth Fernandes 
11:01 

Ainda não é a nova minuta padrão 

Neide Nobre 
11:01 

Conselheira Sol sua fala nos deixa bem preocupados? 

Raphael Veiga 
11:02 

Não tenho visto mudança não Beth. Vejamos aí como está a comunicação da Lei Aldir Blanc, 

totalmente sem acessibilidade 

Beth Fernandes 
11:03 

tá misturando temas... e não concordo 

Raphael Veiga 
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11:04 

Só dei um exemplo Beth 

Neide Nobre 
11:05 

Conselheira Beth, pode separar os temas não consegui entender? 

Sol Montes 
11:05 

A lei garante que o dinheiro do FAC seja aplicado em Cultura cara Neide e é isso que está sendo 

feito. Infelizmente a área também sofreu algumas limitações, mas o barco está andando. 

Beth Fernandes 
11:10 

humanitário, mobilizador e legal 

Neide Nobre 
11:10 

O Secretário entrou na última reunião do CCDF, e falou sobre essa falta do nosso $, ele falou que 

não poderia lança edital sem a garantia do recurso. Daí cadê o dinheiro do FAC??? André Clemente 

tem que dá satisfação a comunidade artística, aos trabalhadores e trabalhadoras da Cultura 

Beth Fernandes 
11:10 

Isso, tem que cumprir a lei, inclusive nos requisitos para pagamento 

Renio Quintas 
11:10 

Prezado (a) Denunciante, Em atenção à denúncia recebida pelo MPC/DF por meio de sua Ouvidoria, 

informo que, sobre o tema, o Parquet já havia ofertado a Representação nº 8/2019-G4P, de lavra do 

Procurador Marcos Felpe Pinheiro Lima, por meio da qual foi requerida a atuação desta Corte para 

apurar possíveis irregularidades na gestão e na aplicação de recursos do Fundo de Apoio à Cultura 

do DF – FAC/DF. Uma das questões levantadas na citada peça se referia ao objeto da denúncia, qual 

seja, a ne 

Beth Fernandes 
11:11 

não tem outra saída 

Dayse Hansa 
11:16 

absurdo isso 

Renio Quintas 
11:16 

Dureza 

Dayse Hansa 
11:16 

a LOC preve defesa oral dos projetos. e preciso por em pratica, posto q abaixo de 200 mil a prestacao 

de constas e simplificada  

esse pessoal nao pode concorrer com esse pessoal que manja 

Tereza Padilha 
11:17 

boa Dayse! 
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Sol Montes 
11:17 

Ótima sugestão. 

Beth Fernandes 
11:17 

boa mesmo 

Renio Quintas 
11:18 

excelente 

Neide Nobre 
11:18 

Não falem por nós nós escutem 

Tereza Padilha 
11:18 

Nao entendi Neide 

RAIMUNDO SOUSA 
11:19 

"NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS"  

Sol Montes 
11:19 

Aqui não estamos em lados antagônicos e sinto muito, ninguém vai calar a minha voz. Mereço 

respeito como todas e todos aqui. 

Sol Montes 
11:20 

Estar Governo não quer dizer que somos inimigos ou que não temos sensibilidade para enxergar o 

processo.  

Circo Artetude 
11:21 

Tenho certeza que a luta pela cultura está no alinhamento entre o movimento cultural e a secretaria e 

sua equipe ... É uma luta é antiga e ultrapassa bandeiras 

Neide Nobre 
11:22 

Anko acaba de falar Tereza da necessidade de escuta idos indivíduos. E que tem pessoas falando 

sem conhecer a nessecidade e individualidade, a realidade. Temos que reconhecer que não nos 

conhecemos. 

Circo Artetude 
11:23 

Quanto mais a comunidade sentir a presença da cultura nas suas vidas melhor pra todos nós ... 

Anderson Floriano 
11:23 

Presidente, a questão da sistematização do processo de análise dos projetos não está inserido nos 

editais ou minutas, devendo ser tratadas em separado, principalmente que muito em breve se 

iniciarão as análises do edital regionalizado, então é urgente! 

RAIMUNDO SOUSA 
11:24 

#FPC - Regulamentação Já! 
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Natália Stanzioni 
11:25 

Se não fosse o movimento de cultura, estaríamos sem FAC, sem Editais, sem Lei Aldir Blanc, sem 

LOC... Salve a força histórica do movimento cultural, que criou suas próprias leis, e que luta 

diariamente para que nenhum Governo tome para si nossas vitórias! 🙌 

Rosemaria A Santos 
11:25 

#FPC - Demorou...Regulamentação Já. 

Dayse Hansa 
11:25 

tem software livre se nao me engano 

mas antes de defesa oral, e preciso que mestres nao disputem com geral 

Natália Stanzioni 
11:26 

Temos parceiros momentâneos nas pastas, mas quem constroe a luta é o movimento de cultura! 

Fernanda Barbosa 
11:26 

Quando isto vai parar???? Quando a situação aparecer no fantástico? Poxa!!!! Básico!!!! 

Tereza Padilha 
11:27 

Os mestres sao os mestres..Tem que ter uma verba para atender os mestres, sem necessidade de 

edital.  

Renio Quintas 
11:28 

defesa oral 

Sol Montes 
11:30 

Muitos que estão aqui já foram Governo e respeitamos a história de cada um e cada uma que passou 

por aqui, também respeitamos aqueles que não foram governo mas que atuam em defesa da Cultura,  

Dayse Hansa 
11:33 

isso Iara 

so fazer valer, pq a portaria esta vigente desde 2018 

Erica Lewis 
11:34 

PORTARIA Nº 58, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/545f2dad7b844610b456273b50d00d10/Portaria_58_27_02_2018.

html 
Fernanda Barbosa 
11:34 

Portaria 58 de 27 de fevereiro de 2018 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/545f2dad7b844610b456273b50d00d10/Portaria_58_27_02_2018.
html 

Natália Stanzioni 
11:35 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
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Muito importante Iara!!! Nós mulheres da Cultura precisamos sem entendidas em nossas demandas, 

e precisamos avançar nas políticas JÁ construídas!!! 

Natália Stanzioni 
11:36 

Isso mostra a importância de uma SubSecretaria da Diversidade!!! 

Dayse Hansa 
11:37 

precisamos desses indicadores nos ultimos 5 anos de quantas foram as proponentes e dessas, 

quantas mulheres estavam na ficha tecnica. em projetos de homens, quantos eram as mulheres em 

ficha tecnica 

me inscrevo 

Fernanda Barbosa 
11:39 

Interessante então, levantarmos no mínimo 3 indicadores com relação ao acesso dos sistemas de 

financiamento da cultura no DF. 

Digo 3 para que possamos amadurecer a mensuração e assim, ir implantando outros. 

Fernanda Barbosa 
11:41 

Detalhamento: Indicador / fonte de informação / fórmula / periodicidade de coleta / periodicidade de 

análise / parâmetros de análise (quanto mais melhor / quanto menos melhor) 

e principalmente: quem coleta, quem mensura, quem analisa e quem divulga 

Estamos falando da urgência de implantação do SIIC no DF 

Sol Montes 
11:42 

Sim Dayse, estamos felizes por esse debate e achamos o assunto sobre a equidade de gênero de 

grande relevância.  

Erica Lewis 
11:42 

Parabéns pela APTA!!!!! 

§ 1º O Comitê Técnico de Equidade de Gênero na Cultura será composto por representantes do 

Poder Público e da sociedade civil, sendo que os representantes da sociedade civil serão 

selecionados por meio de chamamento público. 

Natália Stanzioni 
11:43 

Me inscrevo 

Beth Fernandes 
11:44 

Importantíssimo fortalecer políticas afirmativas para a mulher. Na cultura, isso é primordial 

Renio Quintas 
11:44 

Natalia ta falhando 

Circo Artetude 
11:44 

tá falhando 

RAIMUNDO SOUSA 
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11:44 

Parabéns Dayse, pelo ponto abordado. É o momento da equidade avançar, rumo a afirmação da 

equidade de gênero. Saludo companheira. 

Renio Quintas 
11:47 

Igualdade já! 

Dayse Hansa 
11:47 

Equidade Renio 

existe diferenças estruturais entre a duas palavras 

Rita Andrade 
11:48 

Equidade! 

Fernanda Barbosa 
11:49 

Sim!!! 

Dayse Hansa 
11:50 

🙌 

Beth Fernandes 
11:50 

Acho que devemos trabalhar para implantar... o que não impede que venha a ser lei.. só que isso 

demanda uma série de trâmites na CLDF... 

Dayse Hansa 
11:51 

isso Beth 

a portaria ta valida 

ja pode ser trabalhada 

(retomar, no caso) 

Beth Fernandes 
11:52 

um unico edital, não é Rita? Os mais tiveram o trâmite adequado, o que pode ser comprovado pelas 

atas do CCDF. 

Natália Stanzioni 
11:53 

Portaria já está valida e o Comitê de Equidade de Gênero já está viabilizado também! Basta 

implementar! 

Erica Lewis 
11:53 

Oi @Dayse, a portaria é de FEV/2018.Foi constituído Comitê em 2018? OU seria o primeiro edital de 

chamamento? 

Beth Fernandes 
11:53 

chutei muita porta, para entrar! 

Erica Lewis 
11:53 
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§ 1º O Comitê Técnico de Equidade de Gênero na Cultura será composto por representantes do 

Poder Público e da sociedade civil, sendo que os representantes da sociedade civil serão 

selecionados por meio de chamamento público. 

Dayse Hansa 
11:54 

Erica, o comite foi instituido sim, mas acredito que as pessoas que o compoem precisa ser renovado, 

pq tinham outras pessoas da gestao anterior 

Erica Lewis 
11:54 

Entendi. Obrigada! 
Dayse Hansa 
11:55 

Isso Iara. Recomendacao do CCDF ajuda demais 
Rita Andrade 
11:55 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/545f2dad7b844610b456273b50d00d10/Portaria_58_27_02_2018.
html 
Dayse Hansa 
11:56 

perfeito Iara 

Davi Marcos 
11:56 

Muito importante esse reconhecimento de Mestres e Mestras...nacionalmente funciona. 

Sol Montes 
11:56 

Totalmente de acordo Presidente.  

Erica Lewis 
11:57 

De acordo!  

Rita Andrade 
11:57 

de acordo. 

Fernanda Barbosa 
11:57 

de acordo 

Beth Fernandes 
11:58 

de acordo total 

Dayse Hansa 
11:59 

precisa ser em 2020 

pq ja esta parado ha anos 

2 anos 

Neide Nobre 
12:01 

Solicito que os nomes utilizados sejam os artísticos nas eleições para os CRCs 

Rosemaria A Santos 
12:01 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.sinj.df.gov.br%2Fsinj%2FNorma%2F545f2dad7b844610b456273b50d00d10%2FPortaria_58_27_02_2018.html
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Repita o nome por favor 

julimar dos santos 
12:03 

Manda o link aí pessoal 

Você 
12:03 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJtwQxaut0uw3VD-

t7HcrmvWAvWZyEBryf2NI63vfuO8iCA/viewform 

recursos 

Beth Fernandes 
12:03 

peço a palavra 

Neide Nobre 
12:03 

Algumas pessoas encontraram dificuldades, nada que não se possa resolver e avançar 

Rita Andrade 
12:06 

De acordo conselheira Beth. 

Wellington Abreu 
12:07 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/08/eleicoes-para-conselhos-regionais-de-cultura-tem-

recorde-de-inscritos/?utm_medium=notificacao&utm_source=one-signal  

eleições  

Rita Andrade 
12:07 

podemos estender até o dia 11/09 

Wellington Abreu 
12:07 

a festa é da comunidade  

ta lindo até aqui 

Rita Andrade 
12:07 

Opa dia 12/09 

Wellington Abreu 
12:07 

parabéns a todas e todos 

Rosemaria A Santos 
12:08 

Importante 

Rita Andrade 
12:08 

De acordo! 

Rita Andrade 
12:09 

até o dia 14/09 a entrada com recurso. 

Dayse Hansa 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYJtwQxaut0uw3VD-t7HcrmvWAvWZyEBryf2NI63vfuO8iCA%2Fviewform
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScYJtwQxaut0uw3VD-t7HcrmvWAvWZyEBryf2NI63vfuO8iCA%2Fviewform
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.agenciabrasilia.df.gov.br%2F2020%2F09%2F08%2Feleicoes-para-conselhos-regionais-de-cultura-tem-recorde-de-inscritos%2F%3Futm_medium%3Dnotificacao%26utm_source%3Done-signal
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fwww.agenciabrasilia.df.gov.br%2F2020%2F09%2F08%2Feleicoes-para-conselhos-regionais-de-cultura-tem-recorde-de-inscritos%2F%3Futm_medium%3Dnotificacao%26utm_source%3Done-signal
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12:11 

so me preocupa mudar o processo com ele andando 

iso pode trazer insegurança juridica 

ainda mais para reduçao 

Rosemaria A Santos 
12:11 

Concordo 

RAIMUNDO SOUSA 
12:12 

Acho totalmente razoável, a redução do período de votação. Duas semanas acho demasiado. Mesmo 

com os argumentos contrários. 

Alaor Rosa 
12:12 

Não se muda as regras com o processo em andamento. 

Dayse Hansa 
12:12 

eu tb achava periodo longo, porem, neste momento, me parece abrir brecha para judicializacao 

julimar dos santos 
12:12 

Isso pouco tempo pra campanha 

E acredito tbm que o tempo de votação pode ser menor 

RAIMUNDO SOUSA 
12:12 

Campanha é uma coisa, periodo de votação é outra. 

julimar dos santos 
12:13 

Ouvi essas manifestações tbm 

Rosemaria A Santos 
12:13 

Mais tempo para campanha 

julimar dos santos 
12:13 

E menos pra votação 

Rsrsrs 

RAIMUNDO SOUSA 
12:13 

Presidente, gostaria de me inscrever, sobre esse ponto, se for possível. 

Beth Fernandes 
12:15 

entendi... três dias, mais duas semanas de votação 

Neide Nobre 
12:15 

Concordo 

Sim entendermos dessa forma 

Beth Fernandes 
12:16 
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continuaresmos mobilizando as ARs para disponibilizar local para votação, certo? 

Fernanda Barbosa 
12:16 

No meu entendimento sim Beth! 

Neci Araujo 
12:17 

Como será a plataforma da eleição e como será a fiscalização? 

Fernanda Barbosa 
12:17 

pessoal, eu trouxe a manifestação da comunidade, em decorrência dos ônibus online de eleitores 

Raphael Veiga 
12:18 

Beth, como sugestão porque não utilizam os equipamentos culturais para ser local de votação, como 

Casa do Cantador... 

Davi Marcos 
12:19 

Esse formato de eleição em duas semanas vai facilitar a interferência de outras forças fora do 

interesse cultural e comunidade q se interesse pela cultura como ex: agrupamentos políticos que são 

favoráveis a desconstrução cultural até aqui. 

RAIMUNDO SOUSA 
12:20 

Sudoeste/Octogonal, também. 

Rita Andrade 
12:20 

Creio que essa é outra pauta. 

Beth Fernandes 
12:21 

Raphael, espaços estão fechados por causa da pandemia, lembra? 

Dayse Hansa 
12:21 

lago sul nem rolou. uma colega se inscreveu, penso que nao foi validada qa inscricao dela, mas ainda 

sim, ela seria a unica 

Marco Gomes 
12:22 

Isso Presidente. Tem que chegar nessas RA's. 

Raphael Veiga 
12:23 

Sim, sei que estão fechados. Digo no caso de necessidade e espaço físico oara votação pose see 

uma alternativa 

Neide Nobre 
12:24 

Seria super importante o esforço de alcançar as RAs que não conseguiram ser alcançadas. Que não 

houve envolvimento 

Renio Quintas 
12:25 

Viva Anakin 
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Seja benvindo Guerreiro 

Beth Fernandes 
12:25 

Olha quem chegou! 

com um sorriso lindo 

Sol Montes 
12:26 

Príncipe mesmo. Viva Anakin 

Iara Alves 
12:26 

Anakinnnnn  

Fernanda Barbosa 
12:26 

concordo 

RAIMUNDO SOUSA 
12:27 

Nonato. 

Rita Andrade 
12:30 

Me inscrevo 

silvio rangel 
12:30 

Gostaria de falar 

Dayse Hansa 
12:31 

isso e uma gang 

kkkkkk 

Renio Quintas 
12:32 

Rita voltou 

Renio Quintas 
12:36 

gostaria de fazer uso da palavra Prezidente 

Renio Quintas 
12:37 

perdão Presidente 

Renio Quintas 
12:40 

Presidente! 

Fernanda Barbosa 
12:40 

Concordo com as propostas da Rita 

Beth Fernandes 
12:41 

Não conheço o processo. Preciso de vistas para poder votar outra coisa 

Renio Quintas 
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12:42 

Presidente 

peço a palavra quando for possivel a sociedade civil se pronunciar 

Renio Quintas 
12:46 

Obrigado Joana 

Alaor Rosa 
12:46 

O que não foi feito foi ouvir a sociedade civil. Usaram a presença dela para justificar o que queriam 
Fazer passar a boiada e a criação da fundação sem ouvir nem o conselho de cultura e nem a 
sociedade civil, criando trinta d tantos cargos para cabide de empregos. 
Temos que rever e entender como tudo será feito. 

Neide Nobre 
12:48 

Conselho que não está funcionando representa? 

Alaor Rosa 
12:50 

A fundação é uma ótima ideia e está na lei, o problema é de como será feita implantação da 

Fundação. 

Beth Fernandes 
12:50 

verdade. Alaor. 

Alaor Rosa 
12:51 

Isso mesmo Rênio! É muito ingenuidade achar que não sabiam disso! 

Renio Quintas 
12:55 

Perfeito Alaor! 

Neide Nobre 
13:00 

Legalidade ?? O que é legalidade? As leis são passíveis de interpretação? Tramitações letais? 

Ops legais 

Beth Fernandes 
13:01 

Eu me inscrevo, presidente 

Alaor Rosa 
13:02 

Cabide de emprego! De olho em 2022! 

#LEGALIDADEJÁ 

Renio Quintas 
13:03 

#Legalidade já 

Alaor Rosa 
13:05 

Beth está correta! 

RAIMUNDO SOUSA 
13:05 
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Cabide de empregos, ou cabos eleitorais. Sou favorável que façam concurso públicos, para cargos 

efetivos. Mas Cargos de Confiança, acho uma excrescência.  

Renio Quintas 
13:06 

muito bem colocado Beth 

Iara Alves 
13:06 

Me lembro de todo o processo, inclusive escrevi várias alterações referentes ao Estatuto. 

Construímos coletivamente várias diretrizes. 

Neide Nobre 
13:07 

SECEC tem que se posicionar 

Alaor Rosa 
13:09 

E a pergunta do Silvio? 

Beth Fernandes 
13:09 

socorro: voou um aedes aqui! tô caçando....  

Renio Quintas 
13:09 

Responder a pergunta do Silvio 

Erica Lewis 
13:10 

Me inscrevo 

Neide Nobre 
13:15 

É sempre importante, mais que impressindivel escutar todas as partes, informação é poder, 

conhecimento é poder. 

Tereza Padilha 
13:18 

nota de atualização.  

julimar dos santos 
13:18 

Pois é não tem como a sociedade adivinhar o que está acontecendo 

Neide Nobre 
13:18 

Quais as regras dessa constituição? 

Beth Fernandes 
13:18 

proposta é pertinnte, mas acho que sociedade civil deveria liderar o processo 

Tereza Padilha 
13:19 

Então, agora com essa informação vou solicitar um posicionamento  
O maior problema do conselho foi que fomos desmotivados por falta de retorno da própria secretaria 

julimar dos santos 
13:20 
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Então bora 

É isso, é tudo nosso 

Erica Lewis 
13:21 

Os representantes da sociedade civil no CONEC devem ser eleitos pelos conselheiros representantes 

da sociedade civil dos conselhos regionais de cultura, em assembleia distrital, a partir de indicações 

encaminhadas por entidades, grupos, fóruns e coletivos de arte, cultura e economia criativa.  

Beth Fernandes 
13:21 

eu preciso sair logo, tenho outra reunião em seguida 

Erica Lewis 
13:22 

Conte conosco Silvio! E obrigada pela teu envolvimento com a pauta! 

Neide Nobre 
13:22 

Sociedade civil???Quem são???Quais são? Como mobilizaram? Como chegar de forma ampla?? 

Conhecimento para Pertencimento 

Erica Lewis 
13:23 

Oi Neide, este é o texto aprovado em 2018, por isso sugerimos aos membros da sociedade civil 

simplificar esta recomposição....  

silvio rangel 
13:24 

Gratidão conselheira Erica Lewis daremos encaminhamentos necessários 

RAIMUNDO SOUSA 
13:25 

Caríssimos e caríssimas, vou ter que sair. Até a próxima.  

Dayse Hansa 
13:26 

Indicação do conselho DA SOCIEDADE CIVIL foi feito pelo conselho de cultura do df 

Indicacoes 

no vejo que caiba critica sobre mobilizar ou nao, tendo em vista as falas de compas sobre a 

dificuldade de implatancao efetiva do CONEC 

Dayse Hansa 
13:27 

eu particularmente penso que compor esse conselho tenha de ter perfil de REALIZADOR/A 

tenhamos muita frieza nessa analise de recomposicao 

Renio Quintas 
13:30 

Obrigado a todos uma boa tarde pra vcs! Muito obrigado! 

Fernanda Barbosa 
13:30 

De acordo 

Tereza Padilha 
13:30 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 18 - de 19 

ok 

Rita Andrade 
13:30 

De acordo! 

Boa tarde!!!! 

Sol Montes 
13:30 

De acordo 

Circo Artetude 
13:30 

Agradeço geral 

Sol Montes 
13:30 

Boa tarde. Obrigada. 

Circo Artetude 
13:30 

Agradeço geral 

Sol Montes 
13:30 

Boa tarde. Obrigada. 

Iara Alves 
13:30 

Boa tarde! 

Beth Fernandes 
13:31 

boa tarde a todes 

Rita Andrade 
13:31 

Artigo 65 e Condpac bem no início da pauta.  

Alaor Rosa 
13:31 

Bom almoço. 

Neide Nobre 
13:31 

Grata mais uma vez esse espaço de escuta é importante 

Erica Lewis 
13:31 

Boa tarde!!! Obrigada a todos. 

Fernanda Barbosa 
13:31 

Boa tarde comunidade! Boa semana!  

Circo Artetude 
13:30 

Agradeço geral 

Sol Montes 
13:30 
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Boa tarde. Obrigada. 

Iara Alves 
13:30 

Boa tarde! 

Beth Fernandes 
13:31 

boa tarde a todes 

Rita Andrade 
13:31 

Artigo 65 e Condpac bem no início da pauta.  

Alaor Rosa 
13:31 

Bom almoço. 

Neide Nobre 
13:31 

Grata mais uma vez esse espaço de escuta é importante 

Erica Lewis 
13:31 

Boa tarde!!! Obrigada a todos. 

Fernanda Barbosa 
13:31 

Boa tarde comunidade! Boa semana!  

Rosemaria A Santos 
13:32 

Beleza...boa tarde 

silvio rangel 
13:32 

Bora nessa 

Raphael Veiga 
13:33 

Obrigado Boa tarde 

Nômade Vídeoarte 
13:39 

Kkk massa 

julimar dos santos 
13:39 

Salve Miguel, dá um conselho pra nós 

Nômade Vídeoarte 
13:40 

Boa tarde 
 
 

 

 


