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ATA 

448ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 06 de outubro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 448ª 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 

•        Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h13, deu início à reunião 

ordinária, aberta ao público somente às 11h40, com os seguintes assuntos: 

10h00 - INFORMES  

o Convite CODDEDE  

o Aquarela Produções  

o Casa da Cultura do Guará  

o CONEC  

ORDEM DO DIA  

10h30 - Eleições CRCs  

11h40 - FUNPAC - CONDEPAC  
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12h00 - CMC  

 

As atividades foram iniciadas com informe da conselheira Solisângela Montes sobre sua 

solicitação de retirada do conselho diante das altas demandas externas.  

No que se refere a validação dos votos dos candidatos no processo eleitoral dos CRCs 

de 2020, a Conselheira Rita sugeriu que todos se dedicassem ao mesmo tempo a uma região 

administrativa considerando este caminho ser o mais célere diante a urgência na publicação do 

resultado. O Presidente do Conselho, Wellington Abreu, complementou a necessidade de 

finalizar a validação dos votos para depois finalizar os casos excepcionais que possam vir a 

acontecer e que diante da ansiedade pela comunidade em receber os resultados não enxerga a 

possibilidade de prorrogação na publicação dos mesmos.   

 A Secretária Executiva, Joana Macedo, apresentou a todos o convite feito pelo Conselho 

da Pessoa com Deficiência – CODEDDE aos presidentes de Conselhos representativos do DF, 

a manifestarem interesse na assinatura de um protocolo de intenções em conjunto, objetivando 

o fortalecimento, monitoramento e estreitamento de políticas públicas transversais sobre os 

direitos das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Rita Andrade e Wellington Abreu se 

dispuseram a participar do pleito representando o CCDF.  

Wellington atualizou a situação da proponente, Aquarela Produções, contemplada pelo 

Fundo de Apoio à Cultura - FAC, que havia entrado com um mandato de segurança para manter 

o direito de acesso ao fomento diante da perda do prazo durante a pandemia pelo COVID-19. 

Informou sobre a sentença favorável à mesma para execução de seu projeto “A Espera de Liz” 

pelo Ministério Público. Complementou que o CCDF como instância fiscalizadora deve ficar 

atento a casos como esse que vem se repetindo constantemente, devido a tantas ações internas 

burocráticas, dificultando o acesso da comunidade cultural a aprovação e execução de seus 

projetos. 

Conselheiro Wellington Abreu informou sobre o recebimento de uma denúncia feita ao 

Ministério Público pelo cidadão Gilson sobre o Conselho Regional de Cultura de Taguatinga, 

questionando também sobre o processo de análise feito para os Editais de Apresentação On-

line e Prêmios, citando nomes de pessoas da comunidade e de conselheiros do próprio CCDF. 

Disse não haver fundamentos nos argumentos pelo denunciante, com ataques aos contemplados 
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já falecidos pelo edital prêmios, e sugeriu, se fosse o caso, do CCDF fazer alguma manifestação 

sobre tais acusações sem provas ao MP. A Conselheira Érica Lewis esclareceu que no que tange 

o Edital de Premiação, a Subsecretaria de Economia Criativa - SUEC irá responder o 

documento formalmente. Lembrou que foram mais de 1.500 (um mil e quinhentos) inscritos 

com 500 (quinhentos) contemplados. Com relação aos falecidos disse ter sido uma situação 

inédita, não prevista no certame, onde todos envolvidos (SECEC e SUEC) se posicionaram 

favorável ao pagamento, sendo então realizada uma consulta junto ao Conselho de 

Administração do FAC – CAFAC  e o Procurador Geral do DF que esclareceu que o título de 

prêmio é intransferível pois representa o legado que a pessoa deixou, porém o pecuniário é 

passível de transferência para a família, ou seja, o espólio será pago ao herdeiro. Relatou estar 

perplexa diante de tal ação feita pelo denunciante na tentativa de impossibilitar um apoio à uma 

família em plena pandemia. Complementou que a análise do edital foi feita por 10 (dez) 

voluntários, sendo 5 (cinco) pela Secretaria e outros 5 (cinco) pela comunidade cultural. A 

Conselheira Rita Andrade explanou ser grave a acusação citando diversos nomes da área como 

se favorecimentos tivessem sido realizados nas análises o que não condiz com a verdade, 

caluniando todos. Disse que é preciso uma retratação por parte do suposto denunciante ao 

difamar inclusive seu nome, além de uma manifestação por parte do CCDF.  A Conselheira Iara 

Alves concordou com uma manifestação principalmente pela citação de duas conselheiras, Rita 

Andrade e Fernanda Adão, à denúncia. Érica Lewis relatou que diante do amplo 

reconhecimento no meio cultural por um dos nomes citados, não enxerga favorecimento de 

análise em nenhum projeto aprovado por pessoas próximas. Todos disseram não compreender 

ao certo o que estava sendo dito, uma vez que na denúncia a pessoa citada parece ser parecerista 

em alguns pontos e em outros como proponente. A Conselheira Beth Fernandes não 

compreendeu como uma denúncia apresentada de tal maneira confusa e vazia de provas foi 

acolhida pelo Ministério Público. Relatou que o Ministério Público oficiou a Secretaria e que 

seria preciso compreender até que ponto o CCDF deveria se mobilizar, pois o que está 

direcionado ao Conselho era referente somente ao CRC de Taguatinga, que a seu ver, seria 

outra denúncia vazia. Concorda com manifestações, porém individuais ou em grupo, pelas 

Conselheiras atacadas, com ações contra o cidadão diante de acusações sem embasamento. 

Reforçou que o processo de análise foi realizado por dois conselheiros onde era debatido e 
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votado o resultado final de cada processo. Após consulta a sua equipe, Érica relatou que a 

pessoa acusada por favorecimentos trabalhou como parecerista, porém a que estaria como 

favorecida não havia sido contemplada. Relatou também que teve que responder ao Ministério 

Público uma denúncia realizada pelo Deputado Rodrigo Delmasso à SECEC alegando 

intolerância religiosa no lançamento do Edital de Premiação, porém foi comprovada a falsa 

acusação ao ser encaminhado todas as fichas de gospels contemplados pelo mesmo.              

Foi deliberado então pela realização da manifestação para tratar das ofensas 

direcionadas ao CCDF além das respostas direcionadas a este Conselho no ofício sobre o CRC 

de Taguatinga.  

No que tangue ao documento direcionado ao CCDF sobre a nova destinação proposta 

pela Administração Regional do Guará e seus e parlamentares aos espaços culturais, como a 

Casa de Cultura do Guará, a Conselheira Fernanda Adão disse ter recebido informações pelos 

antigos conselheiros de cultura e do gerente de cultura da região, Julimar. Disse que Julimar 

alega ter recebido uma ligação direta do Deputado Rodrigo Delmasso, onde o mesmo questiona 

o uso desses espaços destinados para jovens. Relatou que a manifestação enviada pelo gerente 

se refere também para que o Deputado e a Administradora local aguardem a composição do 

Conselho de Cultura local, pois é um conselho deliberativo em relação as ações culturais e para 

que o mesmo delibere. Relatou que o deputado está coagindo a administradora e o gerente para 

decidirem sobre dois grandes espaços da comunidade diante da demora pela privatização, 

buscando então outros caminhos. A manifestação da Conselheira é que não seja deliberado nem 

decidido nada na região do Guará com relação aos equipamentos culturais até que o Conselho 

esteja formado. A Conselheira Sol Montes relatou que a Casa de Cultura do Guará está sob a 

direção da Administração o que limita muito as ações quanto SECEC, mas enquanto Conselho, 

em questão a realização de uma audiência pública, sugerida em outro momento pela 

Conselheira Fernanda, disse que a Administradora também precisaria ser ouvida por ser gestora 

de todo patrimônio da cidade diante da possibilidade de ser responsabilizada, assim como o 

gerente, até mesmo para melhor compreender as questões locais antes de interferir. Concorda 

com uma manifestação, mas sente necessidade de levantar tais ponderações. Iara concordou 

com a necessidade em ouvir todas as partes.  
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Foi deliberado pelo pleno que o CCDF irá encaminhar uma recomendação objetiva e 

rápida à Administradora Regional e ao Gerente de Cultura, membros natos do CRC, a ser 

elaborada pela Conselheira Fernanda Adão com apoio do Conselheiro Wellington, para que 

aguardem a composição do CRC, e que será realizada uma reunião/consulta pública para tratar 

sobre a destinação dos dois espaços culturais junto à comunidade para então incorporar uma 

recomendação e um parecer sobre os dois equipamentos geridos pela administração.  

Em relação ao CONEC, o Conselheiro Welington Abreu informou que Silvio Rangel 

entrou em contato e enviou o Regimento Interno do Conselho a ele. Solicitou sugestões aos 

presentes sobre como o CCDF poderia ajudar na reestruturação do CONEC junto a Secretaria 

de Cultura uma vez que o Conselho não pode interferir diretamente e o Regimento Interno é 

claro quando se refere que sua composição também está vinculada aos CRCs. A Conselheira 

Rita Andrade disse ser uma situação séria pois diante da não composição de seus conselheiros 

o Conselho deixa de existir, porém acha confuso o Conselho ter representação no comitê 

consultivo referente a Lei Aldir Blanc. Explanou que a sociedade civil relata que as ações 

precisam partir da SECEC mas a SECEC diz que tem que partir da sociedade civil e é necessário 

esclarecer a situação para o CCDF pensar numa maneira de ajudar. Érica explanou que o 

Regimento Interno elaborado pelo CONEC dificulta a recomposição diante de tantos 

regramentos e sugeriu uma simplificação. Disse que bastava a sociedade civil se organizar e 

propor pois não haveria motivo para o Governo não acatar. Acrescentou inclusive sobre o 

regimento estar atrelado a um programa que não existe mais, o Território Criativo, e a seu ver 

não deveria ter sido vinculado de tal maneira a uma legislação. Disse que um trabalho em grupo 

ajudaria a resolver esses vários entraves existentes na normativa.    

Foi catado pelo pleno a sugestão da Rita Andrade pela construção de um Grupo de 

Trabalho junto a Conselheira Érica e os conselheiros envolvidos dentro do CONEC para 

pensarem numa solução. 

  

Eleições CRCs  

A Conselheira Fernanda ressaltou que no momento o objetivo é eliminar o quantitativo 

de votos independente das RAs. Esclareceu que o sistema elaborado por ela contabiliza 

automaticamente o quantitativo validado de votos e essa demanda precisa ser vencida, não as 
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RAs. Wellington sugeriu que agora fossem tratadas as especificidades que já apareceram e 

outras que possam vir a aparecer para que o fluxo da validação não atrase. A proposta foi 

acatada pelo Pleno. Foram então apresentadas as seguintes situações: 

- Dúvidas que surgirem durante a avaliação podem ser apresentadas ao grupo para a validação 

instantânea de todos, como documentos de difíceis identificações, uma vez que o intuito é 

ajudar a comunidade.  

- Comprovantes de endereço incompletos e documentos que solicitam senhas para abrir não 

serão aceitos; 

 Foram encontrados documentos dobrados no local da informação, indicando má-fé por 

parte do eleitor. A Conselheira Beth Fernandes relatou que os documentos ilegíveis analisados 

por ela foram editados na tentativa de melhor visualização antes do indeferimento.  

- Contas vinculadas ao setor público validam a maior idade do eleitor mesmo que o documento 

anexado não apresente a data de nascimento.  

- Serão aceitos os endereços em territórios próximos.       

A Conselheira Iara questionou as comprovações apresentadas pelo Jardim Botânico 

diante do elevado número de condomínios. Discorreu que algumas contas com o mesmo 

endereço apresentam bairros diferentes, como Lago Sul, próprio Jardim Botânico, até São 

Sebastião. Beth informou que o mesmo caso aconteceu no Riacho Fundo e Arniqueira. A 

conselheira Rita relatou que Riacho Fundo I e Riacho Fundo II muitas vezes não são 

especificados nas contas. A Conselheira Fernanda esclareceu que há uma parte de Arniqueira 

que os moradores consideram como Riacho Fundo. O mesmo caso ocorre na Estrutural, que 

nas contas como da CEB é nomeada como Guará apesar de serem RAs distintas. Ressaltou que 

essas inconsistências regionais devem ser consideradas pois podem haver questionamentos 

futuros em relação a questão. Iara ressaltou a análise com olhar humano, se há realmente o 

indício de fraude ou não, como endereços dobrados. Rita ressaltou que o que deve ser 

considerado é o que está descrito no documento oficial.  

- Comprovante de residência em nome dos pais com declaração afirmando a moradia pelo 

eleitor no local será considerado. 

- Comprovante de residência em nome dos pais sem declaração, comprovado pelo documento 

a filiação, será aceito. 
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 Rita ressaltou que mesmo sendo pais não há garantia de moradia do filho na residência. 

Fernanda disse para ser considerada a vulnerabilidade local, pois em muitas regiões 

administrativas os filhos moram com os pais. Acha que se há um vínculo exposto, a residência 

deve ser considerada. O pleno concordou com a Conselheira Fernanda. 

- Comprovante de residência em nome dos pais acima de 24 anos será aceito. 

- Comprovante de residência em nome do cônjuge sem comprovação, ou declaração, não será 

aceito. 

 Pelo horário e abertura da reunião ao público, o Pleno decidiu entrar no próximo ponto 

de pauta. As deliberações pontuais serão debatidas em grupo no decorrer do processo. 

  

CONDEPAC  

 A Conselheira Rita Andrade relatou sobre a necessidade de recomposição do 

CONDEPAC e que o processo já se encontra na Casa Civil. Relatou também sobre a demolição 

de um espaço histórico em Planaltina na semana anterior que os deixou apreensivos em relação 

aos rumos que o Patrimônio vem tomando, tanto pela SUPAC quanto pelo CONDEPAC, que 

é o Conselho deliberativo sobre questões pertinentes ao caso. Maria do Socorro Madeira (Maria 

Bonita do Cerrado), representando do CONDEPAC, disse sobre a urgência de legitimação do 

Conselho, pois representa a sociedade, cumprindo o determinado pela LOC e que desde o início 

do exercício do atual governo é aguardado. Pediu apuração também urgente sobre a demolição 

da casa da Dona Negrinha em Planaltina e do escoramento da cobertura de espaços localizados 

no Complexo Fazendinha, antes do período de chuva, na Vila Planalto. Disse que esses 

acontecimentos se dão pela falta de representatividade, e principalmente numa cidade que é 

patrimônio da humanidade, é necessário o Conselho legitimado, de grande valor, lutando pela 

preservação dele: uma história que precisa ser cuidada. Rita complementou que é fundamental 

a recomposição deste conselho ainda este ano e que estruture o máximo possível a articulação 

social de todos Conselhos.  

 No que se refere ao patrimônio de Planaltina, Rita relatou sobre solicitação da sociedade 

para que o Patrimônio Histórico e Cultural de Planaltina passe para a gestão da SECEC, que 

por sua vez está de acordo com a transferência e inclusive apresentou diversos pareceres 

favoráveis. Solicitou então celeridade no processo. Informou também que o Secretário de 
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Cultura confirmou a transferência do Patrimônio Histórico Cultural da Vila Planalto à 

Secretaria de Cultura. Solicitou então um pronunciamento oficial em relação ao fato para 

tomada de providências.  

 O Conselheiro Pepa de Oliveira disse que a Associação do Centro Histórico de 

Planaltina possui um papel muito importante nas tratativas locais. Relatou a dificuldade da 

comunidade em compreender a existência de uma exigência de conservação e preservação do 

patrimônio, mas que não há incentivo de apoio algum aos proprietários para manter esse 

patrimônio. Complementou que é necessário inserir estes proprietários nos diálogos e dentro do 

processo porque há o interesse em mantê-los, porém não possuem o incentivo para tal. 

 Wellington ressaltou que com a transferência destes patrimônios à SECEC, eles entram 

diretamente na estrutura do Sistema de Arte e Cultura tornando-se então mais claro o 

monitoramento, pois na LOC já está previsto ações de manutenção ao Patrimônio Cultural 

Material e Imaterial, facilitando inclusive a fiscalização pelo próprio CCDF. 

 Sobre a Casa da Dona Negrinha, Pepa disse ser uma prática antiga dos donos em 

abandonar para deteriorar e então demolir, o que foi feito na ocasião, assim como existem tantas 

outras na mesma situação que devem ser monitoradas com urgência. Informou que a Secretaria 

havia recebido documentos a respeito. Rita relatou sobre os tramites realizados da seguinte 

forma: a SUPAC provocou a defesa civil, que realizou um parecer especificando a necessidade 

de tombamento histórico da casa para evitar a demolição, mas em contraponto sua estrutura não 

estava comprometida e bastava um escoramento interno. A SUPAC encaminhou um parecer 

urgente ao Gabinete da SECEC que imediatamente atendeu o parecer, o enviando para a 

Administração Regional, porém no dia seguinte a casa foi demolida. Disse lhe causar estranheza 

uma casa fechada a mais de 10 anos ser demolida em dois dias no instante que a SUPAC 

aparece. A conselheira Beth ratificou a fala da Rita e acrescentou que a SECEC oficiou a 

Administração para tomar as medidas cabíveis a este caso. Complementou a fala do conselheiro 

Pepa diante falta de políticas de incentivo e de manutenção de patrimônios no Brasil e no DF 

desde sua construção. Quanto a transferência do Patrimônio Histórico Cultural de Planaltina à 

SECEC, informou que foram realizadas consultas públicas junto a sociedade para confirmar e 

respeitar sua real intenção.        
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FUNPAC  

 A Conselheira Rita explanou sobre o início do processo de construção do Estatuto da 

FUNPAC, do qual afirma que a participação social e do CCDF foram interrompidas, porém 

manteve a tramitação pela SECEC sem conhecimento do Conselho. Foi solicitado então vistas 

ao processo e constatou mais de 50 documentos anexados em relação ao trâmite. Sugeriu que 

tais documentos fossem enviados para uma análise técnica do Ministério Público para 

posteriormente retomar o processo correto do estatuto para então a criação dos cargos. 

Wellington sugeriu também a realização de um parecer pelo CCDF e juntar toda documentação 

em conjunto com outras instâncias para que haja maior transparência. Beth Fernandes lembrou 

que havia sido deliberado anteriormente uma visita pelo o Presidente à Câmara Legislativa em 

busca de informações sobre o Projeto de Lei e alguma forma de retirar a urgência nos tramites.  

Wellington informou que a CL está inclinada em parar o processo, porém o CCDF precisa ter 

respaldo ao se pronunciar a respeito já que há uma intenção eleitoral para o ano que vem pelos 

32 cargos propostos no Estatuto.  

 A Conselheira Sol Montes ressaltou que havia uma representante designada pelo CCDF 

para representa-lo e o processo está completamente legal a nível de exame, legislação, 

distribuição, admissibilidade na CL, além de ter passado por todas instâncias do Governo. Disse 

não ter encontrado nenhum “vicio” legal e era necessário ponderar. Falou que encaminhar um 

processo já em fase de admissibilidade nas comissões da CL não seria uma ação estratégica 

pois, segundo ela, estariam ferindo a independência dos Poderes. Disse também que a melhor 

maneira seria conversar com a Câmara Legislativa para ponderar entre duas instâncias: 

Conselho e Comissão. Segundo a Conselheira, caso o processo realmente houvesse alguma 

ilegalidade não teria seguido para a Casa Civil.  

Wellington relatou sobre a Conselheira Rita, designada para acompanhar o processo, 

alertar a todos desde o começo e mesmo assim o CCDF não foi respeitado pela SECEC ao ser 

desconsiderado, e como Conselho todos deveriam respaldar a Conselheira diante de tal fato. 

Rita disse que cabe ao Ministério Público dizer se há ou não ilegalidade no processo e como 

representante do Conselho naquele momento, não foi possível levar o debate para dentro do 

pleno como combinado. Disse que o estatuto anexado ao processo não é o Estatuto enviado ao 

Secretário Executivo na época e em nenhum instante foi debatido a criação de 32 cargos de alto 
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escalão, mesmo sendo determinado pelo Governador que tais tramites devem passar pelo crivo 

do Conselho. A conselheira Iara recomendou que o processo seja encaminhado ao MP, pois já 

foi debatido diversas vezes a ilegalidade do processo, o estatuto não foi construído pelo CCDF 

e há o resguardo legal ao averiguar junto ao Ministério Público.   

 Sol Montes, disse compreender o posicionamento da Rita e sugeriu que a mesma procure 

como cidadã orientações ao MP sobre como proceder. Relatou que a construção do próprio 

CONDEPAC foi realizada unilateralmente, sem consulta formal da sociedade civil e a critério 

do Governador a época. Complementou que o processo poderia se encontrar atravessado como 

um todo, pois a partir do momento que há um Conselho composto sem passar pela Sociedade 

Civil, já se inicia um processo de forma não transparente: um conselho que não se reuniu, não 

se articulou por uma série situações atravessadas pela gestão, que ocorreu durante uma transição 

governamental. Explanou que como Governo, entendem que podem atuar de forma mais 

democrática, porém quando o CONDEPAC foi constituído por um processo também não 

democrático, o diálogo deste conselho com a SECEC nunca aconteceu. Disse agora ser o 

momento do CCDF pensar, como Conselho, uma maneira de facilitar esse diálogo, onde o 

CONDEPAC, apesar de não ter sido eleito de forma democrática pela sociedade civil, venha 

discutir as pautas como a questão de Planaltina e do Guará. Falou também que os assuntos a 

serem trabalhados pelo Conselho são mais sérios do que pensavam.  Rita disse haver um engano 

entre FUNPAC e CONDEPAC por parte da Conselheira Sol, pois já houveram encontros do 

Conselho junto a Secretaria este ano.  

 Com voto qualificado pelo Presidente, foi aprovado o encaminhamento dos documentos 

para análise técnica do MP. Quanto a solicitação de paralização do processo, diante da ausência 

da Conselheira Sol, foi aprovado seu encaminhamento à Câmara Legislativa. 

 Rênio Quintas, pela comunidade, informou ter entrado em contato com o presidente da 

CCJ, Deputado Sardinha, e obteve como retorno o arquivamento do processo até que seja feito 

um pronunciamento pelo CCDF sobre o fato. Parabenizou a todos pela ação. 

 

 Pelo horário avançado, Fernanda solicitou e o Pleno concedeu, a escuta pela comunidade 

sobre os informes feitos antes de sua entrada para então seguir com a pauta, se fosse o caso. 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 11 - de 12 

 Wellington informou ter solicitado a todas RAs, via SEI, atualizações sobre o processo 

eleitoral e composição dos Gerentes de Cultura de cada uma.  

No que tange aos espaços culturais do Guará, Julimar Santos, gerente de cultura do 

Guará, disse ter sido surpreendido pela imprensa com a notícia de transferência da Casa de 

Cultura do Guará para a Secretaria de Juventude, a alterando para Casa de Cultura e da 

Juventude, assim como outros 4 (quatro) espaços culturais para destinos diversos, como a Sala 

de Múltiplas Funções para um escola de línguas, o Salão Comunitário da QE 42 que funciona 

também como uma biblioteca pública da região, para uma base do SAMU e um Ginásio para 

outra destinação. Relatou que a Gerência de Cultura não foi informada das intenções pela 

Administração ferindo a LOC e a Lei Orgânica do DF, se aproveitando do processo de eleição, 

da dificuldade da comunidade se reunir e cobrar, porém vem tentando um diálogo mínimo de 

direito através da sociedade, pelo CCDF e outras instâncias. Fernanda informou ao Julimar 

sobres os encaminhamentos deliberados previamente.      

Anderson Floriano reforçou suas manifestações a respeito dos pareceres feitos aos 

projetos aprovados pelo FAC, que segundo ele, dependem da sorte de quem avalia. Relatou 

sobre os pareceres, um completo e outro genérico, recebidos em dois projetos que havia inscrito. 

O parecer genérico relatou não haver ajuste da nota apesar do reconhecimento pelo recurso. 

Solicitou ao Conselho que fosse criado uma novo Regimento sobre os critérios de avaliação de 

forma objetiva e padronizada  

 

Comitês Macrorregionais de Cultura - CMC  

 Wellington explicou que diante da urgência em finalizar e publicar o Regimento Interno 

do CCDF, o anexo referente aos Comitês Macrorregionais de Cultura - CMC seria abordado 

em um outro momento, por isso o resgate desta demanda. Informou que a proposta já está no 

google docs para apreciação e propostas dos Conselheiros ainda nesta semana.      
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A reunião encerrou-se às 13h00, 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 21 de outubro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 21 de outubro 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  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 

 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 1 - de 16 

 

CHAT 

448ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/10/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Rita Andrade 
10:01 

Bom dia! 

Iara Alves 
10:08 

Bom dia, gente! 

Você 
10:23 

INFORMES 10h00 o Convite CODDEDE o Aquarela Produções o Casa da Cultura do Guará o 

CONEC ORDEM DO DIA 10h30 - Eleições CRCs 11h40 - FUNPAC -CONDEPAC 12h00 - CMC 

Beth Fernandes 
10:23 

Bom dia conselheiras e conselheiros 

Erica Lewis 
10:26 

Bom dia! 

Beth Fernandes 
10:29 

Decisão judicial, mesmo liminar, cumpre-se, mesmo que se recorra 

Erica Lewis 
10:29 

Perda de prazo não é burocracia 

Rita Andrade 
10:29 

Quero me inscrever 

Erica Lewis 
10:30 

Me inscrevo 

Beth Fernandes 
10:30 

Artista que entrou no edital para ter dinheiro para o tratamento de saude! 

Inscrever para qual tema? já temos 2 

Iara Alves 
10:32 

inscrita 

Beth Fernandes 
10:33 

Até onde eu sei a comunidade artística ficou feliz com esse reconhecimento póstumo 

Beth Fernandes 
10:35 
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Eu me inscrevo 

Você 
10:35 

INSCRIÇÕES: Iara Beth 

Beth Fernandes 
10:36 

bom dia, Tuca! 

Rita Andrade 
10:38 

Exato Iara. 

Beth Fernandes 
10:39 

Eram sempre 2! 

Sol Montes 
10:40 

Acho que Tereza é um "patrimônio" cultural da nossa cidade e merece todo respeito, principalmente 

pelo seu senso de justiça e isenção que lhe são peculiares, 

Rita Andrade 
10:42 

me inscrevo 

Iara Alves 
10:43 

O MP não pediu que o CCDF se manifeste? 

Beth Fernandes 
10:44 

Não pediu, Iara 

Pedro Paulo de Oliveira 
10:44 

o chato é citar nomes. 

vejo falta de conhecimento do denunciante. 

Beth Fernandes 
10:46 

O CCDF pode pedir à Secec para incluir a resposta? 

não era interrogação, era exclamação... 

Iara Alves 
10:48 

sim 

Rita Andrade 
10:48 

sim! 

só piora! 

Iara Alves 
10:48 

minha gente! 

Rita Andrade 
10:51 
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me inscrevo 

Erica Lewis 
10:53 

A pessoa que mandou a denúncia ao MP nem sequer entrou com recurso no edital, em nenhum 

momento, embora tivesse esta oportunidade.  

Iara Alves 
10:53 

Ódio gratuito. 

Você 
10:56 

INFORMES 10h00 o Casa da Cultura do Guará o CONEC ORDEM DO DIA 10h30 - Eleições CRCs 

11h40 - FUNPAC -CONDEPAC 12h00 - CMC 

Fernanda Barbosa 
10:57 

Com certeza 

Wellington Abreu 
10:59 

Documento em defesa do patrimônio cultural do Guará 

Rita Andrade 
11:00 

me increvo 

Fernanda Barbosa 
11:01 

Ok 

Beth Fernandes 
11:02 

inscrevo 

Sol Montes 
11:02 

Me inscrevo 

Beth Fernandes 
11:02 

retiro 

Iara Alves 
11:02 

me inscrevo 

Iara Alves 
11:04 

retiro 

Rita Andrade 
11:04 

Excelente Sol 

Chamamos a comunidade e convidamos a Adminidtradora. 

Beth Fernandes 
11:05 

concordo  
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Wellington Abreu 
11:06 

terça  

Beth Fernandes 
11:06 

na ordinária 

Rita Andrade 
11:06 

ok 

Iara Alves 
11:06 

de acordo 

Wellington Abreu 
11:06 

ok 

Beth Fernandes 
11:09 

audiencia pode ser consequencia, ou não 

Rita Andrade 
11:11 

ok 

Rita Andrade 
11:12 

enviar p/ a ADM do Guará e Presidencia da CLDF. 

Fernanda Barbosa 
11:13 

Imediato: recomendaçao que a administração aguarde o novo Conselho para decidir sobre a 

destinação de espaços culturais 

Você 
11:13 

1 - Recomendação à Administração solicitando a paralisação do processo até que seja recomposto o 

CRC 2 -Após escuta junto a comunidade e membros natos dos CRCs = recomendação/parecer  

Fernanda Barbosa 
11:13 

Posterior: recomendação +parecer após ouvir as partes envolvidas quanto a destinação dos espaços 

Fernanda Barbosa 
11:18 

Me inscrevo 

Rita Andrade 
11:19 

sugiro um GT onde chamasse os conselheiros do CONEC interessados na recomposição.  

Erica Lewis 
11:19 

OK! 

Beth Fernandes 
11:21 
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pensei que o CCDF poderia ajudar fazendo um alerta 

Rita Andrade 
11:21 

Ok! 

sim é um caminho vieavel 

é bem complexoooooo 

Wellington Abreu 
11:22 

sim 

Rita Andrade 
11:23 

ok 

quero me inscrever sobre eleições  

Beth Fernandes 
11:25 

não acho necessário 

Rita Andrade 
11:26 

exato 

Beth Fernandes 
11:27 

alguém mais tá com uma britadeira no andar de cima??? mal consigo ouvir... 

Wellington Abreu 
11:27 

hahahahahah 

Fernanda Barbosa 
11:27 

Blz 

Rita Andrade 
11:28 

ilegivel é ñ válido 

se nn tem o nome está invalidado. 

Rita Andrade 
11:29 

exato Erika! 

eu tbem conselheira Beth 

Iara Alves 
11:30 

inscrita 

Beth Fernandes 
11:32 

outra questão: como ficou quem mora numa RA e vota em outra? 

Fernanda Barbosa 
11:33 

Ultimo não...se estamos em.Outubro de 2020, considero desde Outubro 2019 

Rita Andrade 
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11:33 

ui Iara!  

Fernanda Barbosa 
11:33 

Acontece tb estrutural guará 

Eu To validando tb 

Wellington Abreu 
11:33 

Sol nascente  

Rita Andrade 
11:33 

acontece com o Riacho Fundo Tbem. 

Fernanda Barbosa 
11:34 

Isso.Acontece em.todo df 

Penso.que não pode ser invalidado 

Rita Andrade 
11:34 

Mas Arniqueiras ñ é Riacho Fundo. 
são RAs diferentes. 

Beth Fernandes 
11:35 

tb acho, mas perguntei por causa de endereçamentos... 

Rita Andrade 
11:36 

Mas ee diferente 

Feranda 

Bem... 

Fernanda Barbosa 
11:38 

Concordo Iara 
Penso que.podemos.consultar o.google maps 

Se tiver proximidade considerar 

Fernanda Barbosa 
11:39 

Se for muito distante desconsiderar 

Rita Andrade 
11:40 

sim 

desculpa 

Wellington Abreu 
11:41 

Jardim Botânico  

aceito 

Beth Fernandes 
11:41 
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aceito 

Fernanda Barbosa 
11:41 

Aceito 

O DF tem.essa.particularidade territorial 

Beth Fernandes 
11:41 

no Riacho I fica difícil eu usar esse critério, porque não conheço bem a região... 

Fernanda Barbosa 
11:42 

Minha preocupação é comprovante sem data e no nome dos pais 

Wellington Abreu 
11:42 

exato 

Fernanda Barbosa 
11:42 

Posso te ajudar Beth já morei la 

Beth Fernandes 
11:42 

estou marcando, Fernanda 

Fernanda Barbosa 
11:42 

Me sinaliza que avalio para vc 

Beth Fernandes 
11:43 

estou marcando em vermelho... depois me ensina a sinalizar 

Fernanda Barbosa 
11:43 

Casos omissos 
Blz Beth 

Pedro Paulo de Oliveira 
11:43 

ok 

Rita Andrade 
11:43 

só seguido de alguma declaração comprovando fque mora nesse lugar, mesmo que de próprio 

punho.  

Beth Fernandes 
11:45 

mas elas não põe o nome do marido 

Fernanda Barbosa 
11:45 

Me inscrevo 

Iara Alves 
11:45 

me inscrevo 
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Beth Fernandes 
11:46 

tive um caso único: a moça apresentou como endereço o da associação dos sem terra e sem teto 

a carteira da Associação, com data e assinatura 

Fernanda Barbosa 
11:48 

Perfeito Iara 

É isso 

Aceita até 24anos endereço dos pais 

Fernanda Barbosa 
11:49 

Sim 

Iara Alves 
11:49 

aceita 

Rita Andrade 
11:49 

ñ 

Fernanda Barbosa 
11:49 

Aceita 

Beth Fernandes 
11:49 

sim 

Fernanda Barbosa 
11:50 

A noite 

julimar dos santos 
11:50 

Uai pessoal se quiserem eu saio 

Hahahahah 

Rita Andrade 
11:50 

sim 

amanhã a noite. 

Fernanda Barbosa 
11:50 

Fica aí Julimar 

Pelo amoooor 

Você 
11:52 

ORDEM DO DIA 11h40 - FUNPAC -CONDEPAC 12h00 - CMC 

Renio Quintas 
11:53 

Bom dia Senhoras e senhores Conselheiros e comunidade cultural do DF 

Raphael Veiga 
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11:53 

Um absurdo essa demolição!! 

Wellington Abreu 
11:54 

Bom dia a todas, todos e todi.  

s 

Raphael Veiga 
11:54 

Bom dia pessoal! 

Raphael Veiga 
11:55 

Maria do Socorro pessoa incrível! 

Anderson Floriano 
11:55 

Bom dia!! se possível presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra para levantar tema sobre 

emissão de pareceres dos projetos culturais 

Aline Maria 
11:59 

Bom dia!!! 

Tereza Padilha 
12:00 

Bom dia! 

Maria Bonita! 

Beth Fernandes 
12:00 

Bom dia todas e todos 

feira da torre de tv 
12:01 

Bom dia 

Neide Nobre 
12:01 

Bom dia! Atenta nessa oportunidade de escuta. 

Rita Andrade 
12:08 

isso! 

Tereza Padilha 
12:08 

O debate é o seguinte” não se pode apagar a nossa história” tem que ter leis rígidas. Inadmissível o 

que acontece com o centro histórico de planaltina. Tenho certeza que o secretário Barto está do lado 

da HISTÓRIA. Desejo que a secretária cuide do patrimônio. 

Beth Fernandes 
12:08 

me isncrevo 

Tereza Padilha 
12:09 

Maldade com o nosso Patrimônio. 
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Rita Andrade 
12:11 

Sim Pepa, urgente! 

Efigenia Fernandes Dias 000000000 
12:11 

No caso da Vila acredito ser necessário conversar com as pessoas que vivem cuidando espaço, no 

caso do PAP temos interesse em preservar e queremos continuar cuidando 

Beth Fernandes 
12:11 

e minha inscrição? 

Rita Andrade 
12:14 

Beth, desculpa... 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:14 

me inscrevo 

Rita Andrade 
12:15 

minha intensão ñ era falar pelo Governo, nem me cabe, mas tivemos acesso de todos esses 

documentos que foram publicizados.  

Rita Andrade 
12:16 

Exato Beth sem informação oficial, foi apenas falado a uma moradora da Vila Planalto.  

Pepa, exato tem que ser urgente! 

Efigenia Fernandes Dias 000000000 
12:17 

A Paroquia cuida do PAP há mais de 30 anos, por isso queremos ser ouvidos 

Rita Andrade 
12:17 

Tá gemendo e tá caindo desde sempre. Muito já se perdeu...triste! 

Raphael Veiga 
12:20 

Efigênia desliga sua câmera 

Não está saindo som direito 

Efigenia Fernandes Dias 000000000 
12:21 

Obrigada! 

Wellington Abreu 
12:22 

Obrigado a Senhora, sua sugestão nos ajuda avançar responsavelmente. 

Beth Fernandes 
12:24 

presidente, uma pergunta 

Rita Andrade 
12:25 

Tenho acordo Presidente. 
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Maria do Socorro Madeira 
12:25 

Conexão ruim , caiu uma vezinha só e nem machuquei 😁 

Rita Andrade 
12:27 

sim 

exato pela legalidade da FUNPAC 

exato. 

Rita Andrade 
12:30 

quero me inscrever presidente 

Beth Fernandes 
12:30 

não há vício legal 

Rita Andrade 
12:31 

querida ñ foi cumprido o rito 

Renio Quintas 
12:31 

Como não tem ilegalidade?  

Não passou pelo ccdf  

NÃO PASSOU PELA CCDF 

NÃO PASSOU PELO CCDF 

Maria do Socorro Madeira 
12:32 

Houve inclusão de representação do CONDEPAC no FUNPAC? 

Renio Quintas 
12:32 

NÃO PASSOU PELO CCDF 

NÃO PASSOU PELO CCDF 

Beth Fernandes 
12:32 

se quer parar o processo na CLDF tem que agir na CLDF 

Renio Quintas 
12:32 

NÃO PASSOU PELO CCDF 

NÃO PASSOU PELO CCDF 

Não passou pelo CCDF 

Maria do Socorro Madeira 
12:33 

Se sequer reconhecem o CONDEPAC como criar FUNPAC 

Renio Quintas 
12:33 

a FUNPAC ainda não tem Estatuto para destinar os cargos 

É UMA VERGONHA! 
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Rita Andrade 
12:34 

mais um motivo p/ ter um parecer do MP. 

Renio Quintas 
12:34 

MP Imediatamente 

Beth Fernandes 
12:34 

parecer do MP num projeto em andamento? 

Fernanda Barbosa 
12:34 

Gente Dentro da questão do patrimônio temos a pauta do Guará Vamos falar dela ainda...escutar o 

Julimar? 

Wellington Abreu 
12:34 

sim 

Maria do Socorro Madeira 
12:35 

No meu entendimento faltou discussão com a sociedade civil e com o CONDEPAC 

Renio Quintas 
12:35 

Está no Decreto que primeiro precisa estar pronto o Estatuto para DEPOIS pensar em Cargos 

Iara Alves 
12:35 

inscrita 

Beth Fernandes 
12:36 

Mas está sendo usada a palavra ilegal o tempo todo 

Maria do Socorro Madeira 
12:36 

Os membros do CONDEPAC foram legitimados e está no diário oficial 

Renio Quintas 
12:36 

É Ilegal  

Maria do Socorro Madeira 
12:36 

E não fomos comtemplados na FUNPAC 

Renio Quintas 
12:36 

É um vexame! 

Presidente posso abordar a questão da Casa de Cultura GUará e Salão de Multiplas funções? 

Maria do Socorro Madeira 
12:37 

A Fundação foi puxada por quais grupos? 

Renio Quintas 
12:38 
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Queremos a Fundação mas dentro dos parametros de legalidade, transparencia e impessoalidade 

e economicidade 

Maria do Socorro Madeira 
12:38 

E reconheceram os conselheiros de patrimônio legítimos? 

Fernanda Barbosa 
12:39 

Kkkkkkkk 

Iara Alves 
12:40 

Presidente, vamos a votação? 

Neide Nobre 
12:42 

Motivo suficiente para parar e rever para corrigir e avançar 

Wellington Abreu 
12:44 

FunPac - Envio ao MP para análise e parecer 

Rita Andrade 
12:44 

Sim para encaminhamento ao MP 

Iara Alves 
12:44 

SIm 

Wellington Abreu 
12:44 

a favor  

Fernanda Barbosa 
12:45 

A favor 

Marco Gomes 
12:45 

A favor 

desculpe-me 

Beth Fernandes 
12:45 

eu me abstenho 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:46 

abstenho 

Sol Montes 
12:46 

Abstenho 

Neide Nobre 
12:46 

Cadê o restante dos votos? 

Erica Lewis 
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12:46 

Abstenção 

Maria do Socorro Madeira 
12:46 

Está baixo volume 

Neide Nobre 
12:46 

Incrível 

Rita Andrade 
12:47 

sim para paralização urgente! 

Renio Quintas 
12:47 

Gostaria de dar um informe sobre esse assunto 

Wellington Abreu 
12:47 

CLDF_ paralização do processo para ajustes de procedimentos.  

Fernanda Barbosa 
12:48 

Mais um... 

Rita Andrade 
12:48 

ok 

Beth Fernandes 
12:48 

Já não foi? 

Wellington Abreu 
12:48 

ok 

Renio Quintas 
12:48 

Paralisação do Processo! 

Iara Alves 
12:48 

sim 

Renio Quintas 
12:48 

Presidente tenho um infoem sobre o tema 

se me permitir 
gratidão 

Beth Fernandes 
12:49 

Eu me abstenho porque isso já foi votado anteriormente e já foi encaminhado 

segundo informa o presidente 

Erica Lewis 
12:49 
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Idem 

Pedro Paulo de Oliveira 
12:49 

idem 

Beth Fernandes 
12:51 

foi sair um um minuto para tender chamada urgente 

Fernanda Barbosa 
12:53 

Gente... é a fala do Julimar!!!!! 

Beth Fernandes 
12:54 

Conselhiera Sol inormando que não está conseguindo voltar.. problema da internet 

Renio Quintas 
12:55 

E o salão de Multiplas funções tambem 

Fernanda Barbosa 
12:59 

Wellington se.possível informe aí Julimar o.encaminhamento 

Renio Quintas 
13:01 

Estamos juntos!!! 

Uma boa tarde a todos! Muito obrigado! 

Iara Alves 
13:04 

Boa tarde! 

Raphael Veiga 
13:06 

A questão dos pareceres está complicadíssima 

Neide Nobre 
13:06 

As falas de denúncia das análises dos projetos dos editais do FAC tem sido recorrentes, os critérios 

tem que ser claros, transparentes. 

Renio Quintas 
13:06 

Estamos juntos Presidente! Obrigado! 

REspeitem o CCDF 

Raphael Veiga 
13:06 

O caso que eu trouxe tiveram mais coisas bizarras agora 

Renio Quintas 
13:06 

Respeitem os Conselhos Regionais de Cultura do DF 

UMa boa tarde! Grande Abraço! 

Beth Fernandes 
13:07 
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boa tarde todas e todos! Obrigada 

Tuca Pinheiro 
13:08 

Boa tarde a todos. 

Tereza Padilha 
13:08 

Boa tarde à todis 

feira da torre de tv 
13:08 

Qual grupo que vai ter a votação 

Tereza Padilha 
13:08 

Obrigada presidente 

feira da torre de tv 
13:09 

? sobre as eleição 
 

 


