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ATA 

449ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 13 de outubro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 449ª 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 10h15, deu início à reunião 

ordinária com os seguintes assuntos: 

10h15 - INFORMES 

o Audiovisual Periférico 

ORDEM DO DIA 

10h40 - Eleições CRCs - Resultado Final - Novas Eleições 

11h40 - CMC 

 

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

as atividades informando sobre a publicação do resultado final das eleições dos Conselhos 
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Regionais de Cultura - CRCs com os nomes dos eleitos pelo blog do CCDF. Agradeceu a todos 

envolvidos. À Fernanda Adão, Iara Alves, Rita Andrade, Wellington Abreu, Elizabeth 

Fernandes, Érika Lewis, Pedro Paulo (Pepa), Solisângela Montes (Sol), Joana Macedo 

(Secretária Executiva do CCDF). Ao apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

- Aldenise Melo, Fernanda Rangel, Nayara Soares. À ASCOM - Assessoria de Comunicação 

da SECEC - Sérgio Maggio e Loane Bernardo, e ao Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues.  

 Wellington informou sobre a manifestação encaminhada ao CCDF do proponente 

Alberto Miranda sobre a relançamento do Edital Visual Periférico, alterando as linhas de apoio, 

prejudicando então o setor voltado para jogos digitais sem nenhum esclarecimento da Secretaria 

de Cultura e economia Criativa – SECEC em seu comunicado oficial da motivação para essas 

mudanças.  A Conselheira Beth Fernandes esclareceu que a decisão da SECEC foi tomada a 

partir das manifestações recebidas pelo setor interessado, porém por tal assunto não estar 

previamente na pauta, não há como aprofundar sobre a mudança do Edital. A Conselheira 

Fernanda Adão solicitou então que tais informações sejam solicitadas e esclarecidas, mesmo 

como informe não previsto. Será solicitado esclarecimentos oficiais, via SEI, ao Gabinete sobre 

tal decisão diante das manifestações recebidas pela comunidade. Rita disse que diante de tantos 

atropelos ao CCDF, sem consultar a Sociedade Civil durante sua elaboração, gera tantos 

retornos pela comunidade. Fernanda solicita esclarecimentos sobre quais motivos 

desencadeadores para essa decisão de alterar um certame já lançado, quando previamente ao 

lançamento do edital, o CCDF como instância colaborativa e participativa, solicitou vistas a 

minuta e foi informado que não haveria tempo para adaptações àquela altura.  

Rita informou ter recebido uma denúncia pela comunidade referente a gestão do Museu 

da República. Cristos Nóbrega, em nome da comunidade e relator do processo, disse que houve 

um contato formal pela Secretaria, via SEI, solicitando que Cinara Barbosa fosse designada 

para a diretoria do Museu, acolhida positivamente pelo Conselho do mesmo. Como professora 

da Universidade de Brasília - UnB, mulher, num período peculiar devido a pandemia, a proposta 

foi levada ao colegiado com a participação de mais de 40 professores dos quais consideraram 

fundamental ceder a mesma ao cargo de diretora, cargo este que já está há alguns meses sem 

direção. Disse que na semana anterior a assumir o cargo, a professora havia sido desconvidada 
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sem maiores explicações e que tal ação, além de demonstrar falta de consideração, resultaria no 

retrocesso da gestão já que não há nenhum diretor(a) interino(a) para assumir o posto. Disse 

também que o desconvite feito não passou por nenhuma avaliação jurídica nem qualitativa pelas 

partes (SECEC e UnB) para alguma justificativa técnica que fosse. A conselheira Beth 

Fernandes esclareceu a professora Cinara Barbosa havia alertado junto a Secretaria sobre a 

possibilidade de problemas por compatibilidade remunerativas entre gratificações e ganhos 

como servidora da UnB e o quadro da Secretaria. Informou que a professora recebeu um 

comunicado oficial da SECEC e um telefonema pelo Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues, para agradecer o empenho, lamentando o GDF não possuir um quadro para 

compatibilizar financeiramente uma profissional como ela na função. Cistos Nóbrega disse que 

antes de fazer o convite a uma profissional a Secretaria deveria se informar junto ao jurídico de 

ambas instituições e compreender as contemplações necessárias para tal. 

Fernanda Adão solicitou que entrasse como ponto de pauta, em um outro momento, o 

serviço de acessibilidade às reuniões do CCDF principalmente após a reconstituição dos 

Conselhos Regionais de Cultura – CRCs, com a ocupação das cadeiras de acessibilidade para 

melhor interagir com as instâncias de deliberação e participação coletiva.  

 

Eleições CRCs - Resultado Final - Novas Eleições 

Wellington disse que é necessária a cerimônia de posse assim que possível aos novos 

CRCs, a partir do dia 16/11/2020, ampliar o diálogo entre os Conselhos e pensar na ampliação 

da acessibilidade a todos, divulgar informações sobre os funcionamentos dos CRCs e agradeceu 

a participação e interesse pela comunidade mesmo sendo um cargo que não enseja remuneração. 

Informou que os ajustes para os Regimentos Internos dos CRCs já estão aprovados pelo CCDF 

e será disponibilizado assim que a composição seja feita oficialmente.  

No que se refere a abertura de um novo processo eleitoral de composição dos CRCs que 

não alcançaram o certame, a Conselheira Beth Fernandes reforçou que primeiramente fossem 

chamados os Gerentes de Cultura dessas RAs para então deliberar um calendário. Wellington 

ressaltou a necessidade de informar os Administradores sobre a possibilidade de serem 

responsabilizados administrativamente, pois também são responsáveis pelo certame e que tanto 

os Gerentes quanto os Administradores devem dar apoio durante processo. A Conselheira Sol 
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Montes disse estar de acordo com uma reunião prévia junto aos administradores e gerentes para 

definição das regras a serem seguidas com embasamento pelo processo anterior. Wellington 

relatou a necessidade de seguir o mesmo edital anterior para não haver conflitos jurídicos 

posteriores. Rita lembrou da importância na recomposição pois a comunidade quer e o 

Ministério Público cobra, além do aproveitamento de um certame já encaminhado. Wellington 

sugeriu então que fosse realizado um processo mais denso, num período mais curto, onde todos 

consigam tomar posse juntos em janeiro de 2021. Lembrou que houveram empecilhos pontuais 

por conta de alguns gerentes e administradores que se demonstraram contra a constituição do 

CRC. Pepa agradeceu a participação e esforço de toda comunidade nesta primeira etapa e o 

empenho de todos da Secretaria para alcançar o pleito.  

O Pleno deliberou que somente após um encontro com os gerentes, administradores e 

comunidade, numa reunião extraordinária na próxima semana, será pensado o cronograma e 

estratégias, aproveitando todo conhecimento adquirido pelo certame anterior, e após dez dias 

será lançado o novo Edital. Gerentes e Administradores serão convidados via SEI a 

participarem da reunião. Será solicitado formalmente o apoio de todas instâncias neste novo 

certame. 

Marcio Apolinário, candidato ao CRC, questionou sobre quanto tempo um candidato 

eleito em dois Conselhos possui para abdicar de um para então assumir o posto. Questionou 

também sobre os votos anulados e solicita a recontagem dos votos, respeitando a privacidade 

de cada eleitor, mas com a presença de dois candidatos acompanhando, uma vez que ele ficou 

fora da titularidade por 3 três votos. 

Rubens, artesão, disse que foram computados somente 3 (três) votos em seu nome sendo 

que sua comunidade, moradores da Feira da Torre e Vila Planalto, alega ter votado. Disse que 

em vários casos a auto declaração foi considerada mais confiável como comprovante de 

endereço que uma conta emitida pelo Governo. Solicita uma justificativa plausível para poder 

repassar para a mesma.   

Wellington relatou todo esforço feito pelo Conselho em validar todo e qualquer 

documento apesar dos percalços, como melhorar a visualização de documentos. Esclareceu que 

o conselheiro eleito pelo CRC que já participe de outro, pode determinar qual conselho gostaria 

de participar até o dia da posse.  
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Rita orientou que todos leiam o edital, pois muitas das dúvidas apresentadas poderiam 

ser sanadas nele. Disse que o certame foi deliberado em reunião pelo Conselho com a 

participação da comunidade, construído respeitando os quesitos legais e a LOC à risca, para 

que fossem evitadas intervenções futuras e para a composição fosse feita de forma legal e ágil. 

Reforçou que o comprovante solicitado é o de residência e não de trabalho, esse foi o critério. 

 Fernanda informou que caso seja necessário, existe a possibilidade de solicitação de 

uma auditoria pública ao Ministério ou à Secretaria, mas que deve ser feita formalmente. 

Explicou que a contagem de voto é automática, o que é manual é a validação dos votos em si 

pelos conselheiros, ou seja, no instante que se valida a documentação do eleitor 

automaticamente um número é gerado conforme seus votos.  

Beth explicou novamente que para a publicação no Diário Oficial, o resultado deve 

primeiramente ser encaminhado para então ser publicado. Pediu que todos fiquem calmos pois 

o cronograma estipula até o dia 16 de novembro de 2020 para tais trâmites. 

   

Comitês Macrorregionais de Cultura (CMC) 

 A secretária executiva reenviou o link de acesso ao documento pelo Google Drive ao 

Conselheiros, pelo grupo do whatsapp. O documento previamente desanexado do Regimento 

Interno do CCDF retoma a pauta para decisões finais e seus devidos encaminhamentos, 

resultando nas seguintes deliberações: 

Art 1º (inserido na normativa) Os Comitês Macrorregionais de Cultura - CMC, instância 

descentralizada do CCDF são órgãos de articulação e participação social, de acordo com o 

artigo 12, da Lei Complementar 934, de 07 de dezembro de 2017. 

 Fernanda ressaltou que, conforme preconiza a LOC, os CMCs são compostos por 

presidente e vice de cada CRC e não possuem vinculação alguma com instâncias do Governo. 

Somente caso o Administrador ou Gerente ocupem tais cargos seria possível tal vínculo, mas 

sem obrigação alguma.    

Art.2º: Retiradas as regiões de Aratinga e Arapoanga já descritas como Regiões 

Administrativas na Macrorregião 07, porém não oficiais ainda. 
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Parágrafo único: Os Comitês Macrorregionais de Cultura podem estabelecer, de ofício ou a 

pedido, a reorganização de sua composição, a inclusão de novas Regiões Administrativas ou de 

novos Conselhos Regionais de Cultura, verificadas as condições de acompanhamento e de 

gestão dos trabalhos no território. 

• Parágrafo único aprovado: Os Comitês Macrorregionais de Cultura podem 

estabelecer, de ofício ou a pedido ao Conselho de Cultura do DF, a reorganização de 

sua composição, a inclusão de novas Regiões Administrativas ou de novos Conselhos 

Regionais de Cultura, verificadas as condições de acompanhamento e de gestão dos 

trabalhos no território. 

Art. 3º, inciso VI (inserido na normativa) - consolidar as demandas e prioridades 

Macrorregionais de acordo com as deliberações dos Conselhos Regionais de Cultura;  

Fernanda esclareceu que os CMC são responsáveis por consolidar as deliberações de 

cada CRC, priorizando as ações de cada RA as passando para o CCDF. 

Inciso VII (atualizado numericamente) - inventariar ações, iniciativas, artistas e espaços 

culturais, formais ou informais, nas respectivas Macrorregiões de forma articulada ao registro 

do “Mapa das Nuvens”; 

• Inciso VII aprovado: inventariar ações, iniciativas, artistas e espaços culturais, 

formais ou informais, nas respectivas Macrorregiões de forma articulada, consolidar e 

disponibilizar as informações junto ao CCDF e a Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Distrito Federal - SECEC; 

Inciso VIII (atualizado numericamente) - indicar demandas e pautas dos CRCs para avaliação 

e debate junto ao CCDF; 

Inciso IX - propor a realização de eventos conjuntos de forma itinerante entre as Regiões 

Administrativas que compõe a Macrorregional; 

• Inciso IX aprovado: avaliar ações e metas consolidadas no Plano de Cultura do 

Distrito Federal, conforme as diretrizes consolidadas nas Conferências de Cultura do 

Distrito Federal de forma regionalizada; 

Inciso X (atualizado numericamente) - cumprir e aplicar as resoluções do CCDF, observados 

os respectivos regimentos internos do CMC;  
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• Inciso X aprovado - cumprir e aplicar as resoluções do CCDF, observados os 

respectivos regimentos internos do CMC e CRCs;  

Silvio Rangel, comunidade, questionou sobre a necessidade de inserir o CONEC, uma 

vez que ele dialoga com as Macrorregiões. Rita explicou que “dialogar” não significa que estão 

diretamente ligados e o que está realizado é a composição da rede. CMC dialoga com os CRCs, 

que por sua vez dialoga diretamente com o CCDF, mas nada impede que ele dialogue com 

outros Conselhos. Iara esclareceu que em relação aos Comitês das Macros, essa seria uma forma 

de cumprir como o CCDF se desenvolve nas suas atividades, por isso há a necessidade de 

descentralização dos CRCs e de trazer esse comitê para um diálogo entre os CRCs e o CCDF, 

para facilitar esse diálogo.  

Inciso XI (atualizado numericamente) - planejar e desenvolver, juntamente com a Coordenação 

Regional de Ensino e as Gerências de Cultura das Regiões Administrativas, diretrizes culturais 

que devem ser implantadas na Macrorregião; 

Inciso XII (atualizado numericamente) - propor atividades de capacitação conjunta para os (as) 

conselheiros (as) dos CRCs que compõe o CMC; 

Inciso XIII (atualizado numericamente) - propor, analisar e referendar propostas de 

mecanismos capazes de preservar, fortalecer e desenvolver a identidade cultural e artística  

• Inciso XIII aprovado - propor, analisar e referendar propostas de mecanismos capazes 

de preservar e fortalecer o desenvolvimento da identidade cultural e artística expressa 

e vivenciada nas Regiões Administrativas que compõem a Macrorregião; 

Inciso XIV (atualizado numericamente) - acompanhar processos de Conferências da Cultura, 

Encontros de Conselheiros (as) Regionais e outras estruturas de participação similar que 

venham a ser criadas. 

Propostas votadas pela retirada pelo Pleno: 

Inciso VII - debater conjuntamente problemas e propor medidas para o aperfeiçoamento do 

CRCs;  

Inciso VIII: indicar demandas e pautas dos CRCs para avaliação e debate junto ao CCDF;  
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Inciso XIV– manter intercâmbio com os demais Comitês Macrorregionais de Cultura do 

Distrito Federal e com os órgãos e entidades públicas, além de grupos, entidades civis, pessoas 

físicas e jurídicas ligadas às atividades das áreas da cultura e das artes;  

Após a leitura do o artigo 21 da LOC sobre os CMC, por Wellington, foi deliberado 

pelo Pleno a retirada esse inciso pois pensam delimitar mais o acesso, aumentando assim a 

exclusão.   

Inciso XVI– prestar assessoramento as Gerências de Cultura ou equivalente, nos limites de sua 

competência; 

 Pleno: Não é função do CMC prestar assessoramento  

Foi deliberado pelo pleno que a pauta da próxima reunião extraordinária será voltada 

somente sobre o processo eleitoral dos CRCs que não alcançaram o pleito, junto aos Gerentes 

de Cultura, Administradores e comunidade. 

 

 Para finalizar, a Conselheira Rita solicitou providencias pelo CCDF sobre a denúncia 

feita ao Ministério Público citando nomes de Conselheiros e agentes culturais sem fundamento, 

caluniando profissionais da área por um descontentamento mesquinho dizendo que cabe o 

CCDF defender os seus. Disse que os nomes devem ser descritos em ata para que cada um possa 

se defender. Wellington esclareceu que o tocante ao CCDF sobre a denúncia estava voltada 

sobre o CRC de Taguatinga. De acordo com o solicitado, a SECEC deve responder ao que lhe 

cabe, incluindo essa calúnia, assim como o CCDF ao CRC. Beth se solidarizou com Rita e 

esclareceu também que a denúncia não foi pública, o Ministério encaminhou ao Gabinete que 

por sua vez cada um responderá pela parte que lhe cabe. Ponderou sobre expor o processo, ou 

divulgar um documento fechado e não público, além de acreditar que tal ação daria mídia para 

um caso desmerecedor. Fernanda, uma das citadas no caso, disse não se sentir tão ofendida pois 

é uma figura pública e prefere que o MP avalie para então se posicionar. Concorda que 

primeiramente o CCDF deve se ater ao que lhe cabe. Iara ratificou a fala da Beth, e concorda 

que o CCDF deve se posicionar ao que está sendo solicitado, pois o documento é privado e não 

público e não pode ser divulgado.  
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O CCDF irá responder o que lhe cabe e aguardar o resultado do MP para então se 

posicionar sobre as citações. 

 

A reunião encerrou-se às 13h10, 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 26 de outubro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 26 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 
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CHAT 

449ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 13/10/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Rita Andrade 
10:03 

Bom dia a todas e todos! 

Cleide Soares 
10:03 

Bom dia! Escutando legal. 

EAD Logística 
10:04 

Bom dia Comunidade! 

Wellington Abreu 
10:04 

Bom dia a todas e todos 

Cleide Soares 
10:04 

Parabéns, CCDF, pelo processo eleitoral dos CRCs neste tempo tão dificil para a democracia e a 

cultura! 

Neide Nobre 
10:06 

Bom dia! 

Iara Alves 
10:06 

Bom dia a todxs! 

Você 
10:07 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA INFORMES 

10h15 - Audiovisual Periférico ORDEM DO DIA 10h40 - Eleições CRCs - Resultado Final - Novas 

Eleições 11h40 - CMC 13h00 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

Por favor, mantenham os microfones fechados 

Daiana Castilho 
10:08 

Bom dia a todas e todos 

Kuka Escosteguy 
10:08 

Bom dia 

Marilia Panitz 
10:08 

Bom dia1 

Raphael Veiga 
10:09 

Bom diaa 
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Neide Nobre 
10:09 

Marília boas lembranças. 

Wellington Abreu 
10:09 

https://conselhodeculturadodf.blogspot.com/  

Neide Nobre 
10:11 

Rosemaria Gerente de Cultura de Sobradinho está pedindo acesso 

julimar dos santos 
10:12 

Bom dia pessoal tamo na área, parabéns por esse belíssimo processo de eleições dos CRCs 

julimar dos santos 
10:13 

Julimar Artista do Guará , obrigadoooo pelo espaço e o belíssimo trabalho que esse conselho vem 

fazendo para a cultura do DF 

feira da torre de tv 
10:14 

bom dia todos 

Tereza Padilha 
10:15 

bom dia! vamo que vamo 

Beth Fernandes 
10:15 

Bom dia todas e todos 

Felipe Boechat 
10:16 

Bom dia! Eu gostaria muito que as RAs que não conseguiram o nº mínimo de candidatos pudessem 

ter nova eleição! Obrigado! 

Wellington Abreu 
10:18 

https://conselhodeculturadodf.blogspot.com/  

Você 
10:19 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA INFORMES 

10h15 - Audiovisual Periférico ORDEM DO DIA 10h40 - Eleições CRCs - Resultado Final - Novas 

Eleições 11h40 - CMC 13h00 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES Por favor, mantenham os 

microfones fechados 

Beth Fernandes 
10:22 

inscrita 

Neide Nobre 
10:24 

Isso aconteceu com o chamamento público do festival de cinema de Brasília também 

Erica Lewis 
10:24 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fconselhodeculturadodf.blogspot.com%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fconselhodeculturadodf.blogspot.com%2F
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Não recebemos este documento. 

Neide Nobre 
10:24 

Sim vamos as respostas mais completas 

Beth Fernandes 
10:24 

CCDF encaminha pedido de informe 

Kuka Escosteguy 
10:24 

neide, neste caso foi cancelamento depois de concluído o processo e não meio, se não me engano 

Rita Andrade 
10:25 

me inscrevo 

Neide Nobre 
10:28 

Insegurança 

Fernanda Barbosa 
10:28 

Me inscrevo 

Rita Andrade 
10:38 

Obrigada Prof. Christus! 

RAIMUNDO SOUSA 
10:38 

Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras e os demais ativistas da cultura em reunião. Muito 

axé... 

Marilia Panitz 
10:39 

Muito esclarecedor, Christus! 

Raphael Veiga 
10:39 

Bom dia Raimundo 

RAIMUNDO SOUSA 
10:40 

Bom dia Rapha. 

Marilia Panitz 
10:40 

Como? Um Museu não tem um cargo de Diretoria? 

Beth Fernandes 
10:42 

Mariklia, temn cargo,que era ocupado por Charles Cosac e permanece vago 

Marilia Panitz 
10:43 

Oi Beth, era essa a questão! A que o Christus está se referindo! 

´É isso que queremos, Presidente! 

Neide Nobre 
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10:44 

Jogo de ocupação de cargos, se o jogo das cadeiras não emperrasse a máquina, bem como não 

prejudicasse a sociedade civil e seus bens PÚBLICOS, mesmo assim já seria feio, pois essa "moeda 

de troca" não nos é valorosa pelo contrário nos sai caro. Gestão de espaços PÚBLICOS (do público). 

Rita Andrade 
10:45 

Gostaria de me inscrever Presidente 

Marilia Panitz 
10:51 

Obrigada Conselheira Rita! 

Beth Fernandes 
10:53 

Desde quando, presidente? Vamos ter que fazer levantamento da pauta para confirmar que apenas 

um edital não passou no CCDF? 

Raphael Veiga 
10:53 

Posso falar rapidinho? 

Beth Fernandes 
10:56 

Administrador, gerente de cultura e comunidade das RAs 

Sol Montes 
10:56 

Me inscrevo 

Beth Fernandes 
10:56 

Vale uma reunião urgente 

Beth Fernandes 
10:58 

exato 

Raphael Veiga 
11:00 

Relaxa 

Beth Fernandes 
11:00 

tenho uma proposta concreta 

Raphael Veiga 
11:00 

É sobre a questão da acessibilidade colocada pela conselheira Fernanda 

Rita Andrade 
11:01 

Me inscrevo 

Beth Fernandes 
11:01 

me inscrevo 

Wellington Abreu 
11:04 
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11 RAs 

Rita Andrade 
11:05 

Exato conselheira Brth 

Obrigada Presidente , 11RAs. 

Pedro Paulo de Oliveira 
11:05 

me inscrevo. 

Sol Montes 
11:06 

Temos 33 RAs, se tiveram 20, faltam 13 

Wellington Abreu 
11:06 

Tagua e Candanga ainda em vigencia 

Sol Montes 
11:06 

Águas Claras e Arniqueira só faltaram 1 membro. 

Bem lembrado Wellington 

o Mandato deles só vence em Novembro do ano que vem 

Rita Andrade 
11:07 

sim! 

Beth Fernandes 
11:09 

no prazo máximo de 10 dias 

Cleide Soares 
11:09 

Algumas comunidades culturais de RAs erceberam a importância da composição de CRCs após a 

homologação das candidaturas. 

EAD Logística 
11:10 

Concordo com a proposta da Beth de começar o trabalho da RAs faltantes após a reunião com os 

adms e gerentes 

daqui ha 10 dias 

Cleide Soares 
11:10 

Há um amadurecimento do processo 

Beth Fernandes 
11:10 

tempo necessário para mobilizar 

Márcio Apolinário 
11:10 

Me inscrevo para falar sobre as eleições realizadas  

Beth Fernandes 
11:11 

enviar ofiício para administradores e gerentes 
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feira da torre de tv 
11:11 

gostaria de me inscrever 

EAD Logística 
11:12 

me inscrevo para falar das eleições 

Cleide Soares 
11:15 

Muito importante essa mobilização. Contem comigo no que puder. Independente da vontade das 

Administrações Regionais, temos a Lei Orgânica da Cultura e a própria existência cultural das 

cidades 

Márcio Apolinário 
11:15 

O Gibson, está pedindo para entrar na reunião ele se inscreveu  

Você 
11:16 

Bom dia. Não há nenhuma nova solicitação de entrada 

Raphael Veiga 
11:16 

Renio e Clarice querendo entrar 

Isso 

Cleide Soares 
11:18 

Alguém tem a lista das RAs que estão sem CRCs agora ? 

Beth Fernandes 
11:19 

não concordo. O edital é o mesmo, só proposta de ajuste de cronograma 

Beth Fernandes 
11:20 

Vai lançar edital sem falar com a comunidade antes? 

Rita Andrade 
11:21 

de acordo com Presidente. 

Beth Fernandes 
11:23 

Isso, Fernanda. Ajustar o cronograma considerando as especificidades não é beneficiar.  

EAD Logística 
11:24 

A Macro 2 inteira não chegou  

Beth Fernandes 
11:27 

Merece reunião específica!! 

Cleide Soares 
11:27 

RAs sem CRCs: Águas Claras, Arniqueiras, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo 

Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, Park Way, Vicente Pires e ???? 
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Renio Quintas 
11:28 

Bom dia a todos, todas e tod@s 

Você 
11:29 

SIA, Cleide 

Beth Fernandes 
11:29 

Publicar edital após ouvir a comunidade 

RAIMUNDO SOUSA 
11:29 

Sudoeste/Octogonal, que só conseguiu inscrever apenas 3 candidatos, dificilmente conseguirá mais 6 

candidatos. Daí a importância dos Administradores e Gerentes destas RA's, paticiparem de uma 

reunião preparatória e eles se comprometerem com o Edital.  

Rita Andrade 
11:30 

sim, presidente 

Beth Fernandes 
11:30 

Voto que o edital seja lançado após ouvirmos a comunidade  

Rita Andrade 
11:30 

Proposta: iniciar em 10 dias as novas eleições, sendo: ✔️20/10 - terça-feira: reunião extraordinária p/ 

ouvir a comunidade e ajustar o cronograma ✔️22/10 - quita-feira: Start das eleições das RAs que 

faltam compor os CRCs 

Erica Lewis 
11:31 

Devem ser convidados! 

Rita Andrade 
11:32 

acho ótimo Conselheira Sol! 

Beth Fernandes 
11:32 

RAs sem CRCs: Águas Claras, Arniqueiras, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo 

Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, Park Way, Vicente Pires e SIA 

Wellington Abreu 
11:32 

https://conselhodeculturadodf.blogspot.com/  

Beth Fernandes 
11:34 

Dia 20/20 

ops 20/10 

feira da torre de tv 
11:38 

Rubens 

Beth Fernandes 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fconselhodeculturadodf.blogspot.com%2F
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11:41 

Há que se respeitar o Edital. 

Beth Fernandes 
11:43 

Auto declaração tem valor legal 

Fernanda Barbosa 
11:43 

Me.inscrevo 

Rita Andrade 
11:44 

quero me inscrever 

Gilbson Alencar 
11:45 

Acho necessário recontar 

O sistema de votação foi burocrático e ainda assim teve esse tipo de problema? 

EAD Logística 
11:47 

pronto  

resolvi 

Márcio Apolinário 
11:48 

Tem mais um candidato do plano pedindo a recontagem de votos o Gibson  

feira da torre de tv 
11:50 

enato os votos do polo dema e por df nao veleu 

então  

Sol Montes 
11:51 

Polo de Modas é misto, tem residências também, muito diferente. 

Rita Andrade 
11:51 

Fernanda fecha seu audio por favor. 

Cleide Soares 
11:53 

candidatos precisam ler, no minimo, o regulamento de processo eleitoral que participa. 

Beth Fernandes 
11:54 

Auditoria temque ser externa, por outro órgão 

Cleide Soares 
11:54 

A LOC também deve ser lida para garantir a compreensão do processo que a pessoa participa. Muito 

importante saber sobre o que está participando. Vejo muitas perguntas que são claras no edital. 

Erica Lewis 
11:56 

Até 13 nov 

Neci Araujo 
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12:00 

Bom dia! Parabéns ao CCDF pelo espetáculo democrático! Foi um processo transparente, mt 

participativo e ético!🙌🙌🙌🙌 

Iara Alves 
12:01 

Macro 8 - Itapuã 

Iara Alves 
12:02 

valeu, Beth! 

Beth Fernandes 
12:06 

Os Comitês Macorregionais de Cultura (CMC), instâncias descentralizadas do Conselho de Cultura 

do Distrito Federal, de acordo com o art XXXX da LOC 

Beth Fernandes 
12:08 

são órgãos de articulação e participação social. 

Parágrafo único_ Os comitês macorrregionais serão formados a partir... 

Rita Andrade 
12:10 

Exato Fernanda 

Beth Fernandes 
12:10 

Parágrafo único_ Os comitês macorrregionais serão formados pelos presidente e vice-presicdente de 

cada Conselho Regional de Cultura de uma macrorregião 

Fernanda Barbosa 
12:15 

me inscrevo 

Renio Quintas 
12:15 

Perfeito Beth 

Fernanda Barbosa 
12:17 

Consolidar as demandas e prioridades macroregionais de acordo com as deliberações dos Conselhos 

Regionais de Cultura 

silvio rangel 
12:21 

No inciso IX gostaria de inserir o CONEC enquanto conselho de economia criativa que trabalha tmb 

com as macrorregião 

Renio Quintas 
12:22 

Presidente senhoras e senhores Conselheiros tenho que me ausentar! Parabéns pelo resultado das 

eleições e o todo da obra que essa gestão vem implementando para afirnar a LOC e a dignidade de 

nossos oficios artisticos! No contexto foi uma vitória! Abração pra vcs, estamos juntos, boa semana! 

silvio rangel 
12:23 

E do CONEC tmb no inciso X 
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Fernanda Barbosa 
12:25 

Onde tem CCDF conectar CONEC e CONDEPAC 

tá certo 

mas pq não foi previsto 

Beth Fernandes 
12:25 

Isso, Rita. Não cabe aqui 

Iara Alves 
12:26 

Isso. 

Sol Montes 
12:26 

Exatamente Rita 

Iara Alves 
12:26 

Sim 

Fernanda Barbosa 
12:26 

me inscrevo 

feira da torre de tv 
12:26 

Conselho do Artesanato do Distrito Federal e dá outras providências. onde aplica?  

Iara Alves 
12:26 

descentralização do CCDF 

Sol Montes 
12:27 

O Conselho de Artesanato Rubens, é ligado à Secretaria de Turismo 

Fernanda Barbosa 
12:27 

O CONEC e CONDEPAC não são submissos ao CCDF 

eles estão no mesmo patamar 

Sol Montes 
12:27 

Não faz parte do Sistema de Arte e Cultura 

O Conselho do Artesanato 

Fernanda Barbosa 
12:27 

não foi previsto pq inclusive o texto da LOC para estes dois conselhos estão extremamente pobres de 

detalhamento 

Beth Fernandes 
12:30 

Art. 24 Inciso VI (Condepac: Articular-se e colaborar com o CCDF e seus órgãos regionais e setoriais 

nas áreas de sua competência. 

Fernanda Barbosa 
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12:36 

Pessoas Jurídicas???? 

quem? 

articulação né? 

Fernanda Barbosa 
12:38 

ok 

Beth Fernandes 
12:39 

Concordo, Fernanda. 

senão atropela a base! 

Sol Montes 
12:40 

Bem observado 

feira da torre de tv 
12:40 

mais tem na conselho de artesanato tem o b) um representante da Secretaria de Estado de Cultura; 

Beth Fernandes 
12:41 

fecha muito acaba excluindo 

Sol Montes 
12:42 

Sim, é verdade, mas é relacionado somente à composição, mas na Lei Orgânica da Cultura o 

Conselho de Artesanato não está previsto, não faz parte do Sistema de Arte e Cultura. 

Beth Fernandes 
12:42 

fecha muito acaba excluindo 

Fernanda Barbosa 
12:42 

retira 

está dando entendimento confuso 

Beth Fernandes 
12:43 

retira 

Sol Montes 
12:43 

Estou convencida que devemos retirar 

Melhor 

Erica Lewis 
12:44 

Retira 

Wellington Abreu 
12:44 

retira  

Felipe Boechat 
12:44 
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Concordo em retirar 

Beth Fernandes 
12:48 

troca desenvolver por fortalecer! 

Iara Alves 
12:54 

concordo com a Rita 

Fernanda Barbosa 
12:54 

específica 

concordo com a Rita  

Beth Fernandes 
12:54 

específica 

Sol Montes 
12:55 

Específica 

Tereza Padilha 
12:55 

tem como saber os nomes? 

Tereza Padilha 
12:57 

qualquer denunciar precisa ser esclarecida 

Tereza Padilha 
12:59 

que coisa 

Beth Fernandes 
12:59 

peço a palavra 

Beth Fernandes 
13:00 

Concluiu? 

Fernanda Barbosa 
13:02 

gostaria de falar 

Iara Alves 
13:03 

inscrita 

Beth Fernandes 
13:03 

Não podemos divulgar informação que não é publica e, ainda mais, caluniosa! 

Tereza Padilha 
13:03 

mas acho importante que a pessoa que foi citada, ela ou ele precisa se defender. E tomar 

providencia. 

Iara Alves 
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13:03 

O MP fará isso 

Tereza Padilha 
13:03 

concordo com a Rita. 

Iara Alves 
13:03 

Se a denuncia prosseguir 

Beth Fernandes 
13:03 

É necessário consultar o jurídico. Acho que cabe ao MP 

Tereza Padilha 
13:04 

o Ministerio Publico vai comunicar quem foi citado? 

Iara Alves 
13:04 

Cabe ao MP. 

Beth Fernandes 
13:04 

Isso, Iara. 

Iara Alves 
13:05 

Se o MP entender quem tem procedência ele irá chamar todos envolvidos para esclarecimentos. 

Beth Fernandes 
13:05 

Correto, Feranda 

Rita Andrade 
13:06 

total acordo Fernanda 

O CCDF e a SECEC tem que se posicionar aguardo com urgência.  

Rita Andrade 
13:07 

de acordo 

Beth Fernandes 
13:07 

Concordo, Iara.  

Rita Andrade 
13:07 

uma dúvida: Quem vai defender aos companheiros queestão sendo citados?  

ok! 

Vamos em frente! 

Fernanda Barbosa 
13:08 

compas 

vou ter de me ausentar 

peço desculpas 
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Beth Fernandes 
13:09 

Eu também, Boa tarde 

Rita Andrade 
13:09 

Obrigada! 

Iara Alves 
13:09 

Boa tarde 

Sol Montes 
13:09 

Bo tarde 

Tereza Padilha 
13:09 

ObrigADA sempre. Tom sempre maravilhas! 

Sol Montes 
13:09 

Obrigada a Tod@s 

Erica Lewis 
13:09 

Boa tarde!!!! 

silvio rangel 
13:09 

Boa tarde a tod@s 

 


