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ATA 

357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 27 de outubro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 357ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        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 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

INFORMES 

o Resposta do ofício enviado sobre o adiamento do edital FAC Periférico  

o Manifestação - Equipamentos Culturais do Guará 

o Aprovação de documento - LGBTQ+  

ORDEM DO DIA 

10h15 - Eleições RAs 

10h40 - Posse dos novos Conselheiros e Conselheiras 

  Certificados 
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  Carteirinhas  

11h50 - Lei Aldir Blanc e Dataprev  

12h30 - SUFIC 

                Editais - Respostas  

 

 

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

as atividades questionando se houve algum retorno por parte da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa – SECEC quanto a solicitação de esclarecimentos sobre as alterações do 

Edital FAC Visual Periférico e a Secretária Executiva, Joana Macedo, informou que até este 

momento não houve nenhum retorno.  

No que tange a manifestação sobre os equipamentos culturais do Guará, a conselheira 

Fernanda Adão se comprometeu a entregar ainda esta semana pois devido a problemas pessoais 

não conseguiu se dedicar antes. 

Quanto ao documento elaborado pela Conselheira Iara sobre a representatividade 

LGBTQ+, todos aprovaram sendo então enviado à Secretária Executiva para os devidos 

encaminhamentos.  

A Conselheira Beth Fernandes informou que devido à saúde do Subsecretário de 

Fomento e Incentivo Cultural, João Moro, não foi possível esclarecer por parte da subsecretaria 

a solicitação feita pelo CCDF sobre as alterações no Edital Visual Periférico. 

  Wellington informou que a curadoria do festival de Cinema de 2020 contará com a 

participação do Ex-secretário de Cultura, Silvio Tender, e parabenizou o atual secretário, 

Bartolomeu Rodrigues pela escolha. Beth complementou informando sobre um encontro a ser 

realizado no dia seguinte junto ao curador e comunidade. Ankomárcio, comunidade cultural, 

sugeriu à SECEC que alcance novos cineastas e artistas, pois são selecionados sempre os 

mesmos.  

Rita Andrade informou que o TCDF enviou uma recomendação ao GDF com relação ao 

FAC, aos valores que estão faltando (90 milhões de reais), e sobre a publicação do saldo 

remanescente. Espera que seja cumprida a recomendação e sugeriu que tal tema entrasse como 

ponto de pauta em um outro momento.  
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Beth Fernandes propôs que diante das grandes demandas governamentais de fechamento 

do ano, fossem consideradas somente as reuniões ordinárias no próximo mês, exceto em 

questões realmente emergenciais. Rita não concordou e disse que as pautas são todas 

emergenciais, inclusive nos acompanhamentos dos processos feitos pela própria Secretaria, 

como a Lei Aldir Blanc. Alaor Rosa, comunidade cultural, ratificou as falas do Ankomárcio e 

Rita, e citou que desde o começo desta gestão governamental é dito que não há dinheiro para a 

cultura sendo que não foi feito uso do recurso do FAC, e questionou onde estaria esta verba. 

Perguntou também sobre o edital da lei Aldir Blanc da linha 03 que ainda não foi lançado e há 

muitas etapas a serem percorridas a tempo pro empenho e complementou que a comunidade 

cultural precisa entender os processos que acontecem dentro da SECEC. 

Ankomárcio relatou que no FAC Regionalizado muitos nomes estão repetidos, sem 

alternância de contemplados, e solicitou à Conselheira Sol um encontro com o Secretário para 

uma conversa para novas vozes serem ouvidas. Disse que o Festival de Cinema é excludente há 

muito tempo, e não mudar as ações, os acessos e olhares no que se refere ao alcance de todos, 

segue contra ao que a cultura trabalha para ser. Relatou também o contato realizado por mais 

de 60 coletivos para sugerir à SECEC a destinação da verba da Aldir Blanc ao FAC 

Regionalizado, uma vez que o Edital já está analisado e aprovado. Disse se sentir representado 

por nenhuma instancia cultural, que procurou apoio de todos, inclusive do CCDF, e o Palhaço 

Mandioca Frita, referência da comunidade, continuou de fora do Edital Emergencial de 

Premiação do FAC entre tantos outros contemplados e com emprego. 

Wellington informou que o CCDF já entrou com ações para alteração da minuta padrão 

dos Editais e que tais modificações relatadas só serão possíveis nas próximas edições com um 

novo edital na rua. Rita informou que os editais da Lei Aldir Blanc estão prontos e não 

compreendem a não publicação dos mesmos. Ressaltou que não deve ser misturado a verba da 

Lei ao Edital Regionalizado pois segundo o TCDF, a SECEC tem que fazer o Edital pelo FAC. 

São verbas de instâncias diferentes.  

Lucas Rafael, comunidade cultural, explanou sua indignação à arte divulgada do 

Festival de Cinema de 2020. Concordou com Ankomárcio sobre um Festival excludente e por 

isso há a necessidade de reforçar a permanência da “Mostra Brasília” para continuar expondo 

Brasília. Quanto ao FAC, disse que a SECEC deve respostas, como o Edital Áreas Culturais, e 
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questiona porque ainda não foi acatado as alterações sugeridas pelo CCDF à Minuta Padrão. 

Em relação a Aldir Blanc, lembrou que a mobilização cultural solicitou a saída da verba pelos 

tramites do FAC para não se confundirem principalmente em relação a prestação de contas.  

Rênio Quintas, comunidade cultural, disse que o FAC Regionalizado foi criado para que 

haver concentração em nenhuma RA específica, porém ao ser destinado 70% a uma única RA 

mostra a distorção do uso da verba e proposta do Edital. Gostaria de entender como chegou a 

esse ponto. Relatou sobre a continua luta pela anulação do Decreto 39.896, que permite a 

qualquer cidadão cultural do Brasil concorrer a projetos do FAC-DF. Explanou que o Governo 

do Ibaneis Rocha é o único até hoje que não recebeu o movimento cultural e os recursos 

disponíveis do FAC não são disponibilizados para evitar cobranças pela comunidade há pelo 

menos 2 Gestões Governamentais. 

Dillo Daraujo, comunidade cultural, disse ter solicitado a alteração do seu projeto “Praça 

Viva” para formato on-line, por meio de uma live, da qual todo material se encontra pronto, 

porém o cronograma agendado com os profissionais está próximo de acontecer e não foi 

recebido a autorização para executar o projeto. Beth solicitou o número do processo para 

averiguar junto ao Conselho de Administração do FAC – CAFAC, pois a solicitação é analisada 

pelo mesmo e não CCDF.  

Felipe Boechat, comunidade cultural, sugeriu que fossem disponibilizados uma lista 

com os valores dos projetos aprovados e pagos pelo FAC, principalmente aqueles com alto 

montante para saber onde está a verba. Wellington esclareceu que a verba não é do agente e sim 

do projeto, que emprega uma cidade inteira, e é preciso ter cuidado com as falas para não 

criminalizar o artista.   

Sol Montes respondeu ao Ankomárcio que em breve será confirmado seu encontro com 

o Secretário. Quanto a fala do Felipe, esclareceu que a SECEC vem trabalhando para ter a maior 

transparência possível nos projetos, e acredita que o problema é ampliar o acesso e a sugestão 

será levada para o Governo. Ankomárcio agradeceu o compromisso feito por Sol. 
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Eleições CRCs: RAs que não atingiram o certame inicial 

 Foi apresentada a nova proposta de prazos elaborada pelo Presidente Wellington ao 

novo certame. Será o mesmo Edital e Resolução do certame anterior, porém com prazo mais 

enxuto no intuito de todos já estarem constituídos em janeiro de 2021. 

O Cronograma aprovado, considerando a vivência pelo certame anterior foi:  

Cronograma Eleições CRC: Novo pleito Outubro    

o Inscrição de candidaturas - 11 dias - Ter 03/11/20 a Ter 17/11/20 

o Diligências e habilitação das candidaturas válidas - 5 dias - Qua 18/11/20 a Ter 

24/11/20 

o Divulgação das candidaturas habilitadas - 1 dia - Sex 27/11/20 a Sex 27/11/20 

o Recebimento de recursos - 5 dias - Seg 30/11/20 a Sex 04/12/20 

o Divulgação das candidaturas válidas - 3 dias - Seg 07/12/20 a Qua 09/12/20 

o Realização das eleições On Line - 5 dias - Seg 14/12/20 a Sex 18/12/20 

o Homologação do resultado das eleições - 10 dias - Ter 22/12/20 a Seg 04/01/21 

o Publicação DODF dos Eleitos - 7 dias - Ter 05/01/21 a Qua 13/01/21 

o Posse WEB/Presencial - 3 dias - Qui 14/01/21 a Seg 18/01/21    

Pela experiência do certame anterior, foi deliberado que as inscrições seriam de 11 dias 

para não haver prejuízo na mobilização pela comunidade, conforme sugerido pela Conselheira 

Iara Alves. Conselheira Fernanda apoia o cronograma corrido pois é necessário que os CRCs 

sejam compostos rapidamente e lembrou que houve manifestações prévias de apoio por parte 

da comunidade e dos Gerentes de Cultura/Administrações nas mobilizações. Lembrou também 

que o prazo recursal padrão é de 5 dias, mantendo então o prazo proposto no edital anterior. Foi 

recordado por Beth a dificuldade de acesso à tecnologia por algumas regiões sendo então 

considerado o prazo de votação em dias uteis. Pepa expressou que o esforço será maior apesar 

de serem menos RAs pois as dificuldades locais são mais densas. Rita discordou relatando que 

a comunidade está mobilizada pelo processo anterior e que muitos não atingiram o certame por 

pouco. 

Zulmira Inês, comunidade cultural, relatou que a Macro 02 não havia sido ouvida e acha 

que o prazo proposto atualmente é curto e acredita que não irão alcançar o certame. Segundo 
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ela, seria necessário pensar uma outra maneira de composição. Wellington disse que neste 

certame atual será feito novas estratégias, com ajustes inclusive pelo Blog do CCDF, e todos 

acreditam que irão alcançar o pleito. 

No que se refere a posse dos atuais Conselheiros Regionais, Wellington informou que 

será mantido o formato virtual. Beth sugeriu que fosse feito em dois dias, por macrorregião. 

Rita sugeriu que fosse feita em uma única vez numa plataforma que suporte o montante geral, 

principalmente diante da agenda apertada do Secretário. Eliana Moura, candidata eleita, 

disponibilizou sua inscrição do zoom pra a realização da cerimônia. Por voto qualificado, a 

posse será realizada virtualmente, no dia 17 de novembro de 2020, às 19h00.  

Neide Nobre, comunidade cultural, pediu que o CCDF intervenha pelos suplentes nos 

Conselhos Regionais pois também são passiveis de voz. Felipe Boechat pensa que não devem 

ser pareados suplentes e titulares pois, a seu ver, ele só toma posse na ausência do titular, mas 

não vê nenhum impedimento. Rita explicou que suplente não é somente em caso de vacância, 

também possui voz, precisa ser valorizado e isso precisa ser especificado nos Regimentos 

Internos. Wellington informou que após a posse os regimentos serão encaminhados. 

Wellington apoiou a sugestão da criação de uma carteirinha/crachá de identidade a todos 

eleitos (suplentes e titulares) para facilitar o acesso às instituições e um certificado para posse 

aos eleitos.  

  

Lei Aldir Blanc e Dataprev 

Rita Andrade relatou sobre o desconforto pela comunidade sobre um teste feito ao 

sistema de cadastro da Lei Aldir Blanc pela Conselheira Sol sem o cuidado de ser retirado do 

sistema seguindo para análise de aprovação pela Dataprev, porém foi esclarecido o engano e 

retirado do sistema. O Comitê Consultivo fez um questionamento a SECEC sobre o caso, sobre 

a linha 03 e demais questões encaminhadas anteriormente. Relatou que foi solicitado ao Comitê 

por parte da SECEC uma análise urgente sobre os editais, porém não houve nenhum retorno 

pela mesma. Disse haver um silêncio pelo Grupo de Trabalho além de respostas não 

esclarecedoras do Secretário Executivo às perguntas técnicas enviadas pelo Comitê. Disse 

também que uma reunião previamente agendada não aconteceu pois seriam acionados quando 
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necessários, mas a sociedade continua precisando de respostas e o debate deve continuar aberto 

e compartilhado com a comunidade como um todo. 

Silvio Rangel, comunidade cultural, relatou que o Edital proposto para a linha 03 segue 

direcionamentos como do FAC e acredita que, se seguir de tal forma, não será possível o 

pagamento emergencial esse ano. Disse que os valores e prazos foram definidos sem o Comitê 

Consultivo, ou seja, a comunidade não está sendo escutada. Ankomárcio explanou que os 

governos anteriores também não escutavam e agora é o momento de pensar como tornar o 

Festival de Cinema mais democrático. Reforçou a utilização do Edital FAC Regionalizado para 

Lei Aldir Blanc já que o processo de análise dele está finalizado e aprovado.            

  Neide Nobre disse que a Lei Aldir Blanc é uma verba da cultura para cultura e a 

Secretaria é somente a ferramenta de acesso, não pode ser revertido para projetos dela. Segundo 

ela, a Lei não surge para impedir, mas para que todos da comunidade que tiveram seus ofícios 

interrompidos durante a pandemia recebam apoio de maneira simplificada, sem pareceristas e 

afins. Cada linha proposta supre a outra para garantir o acesso da ponta. Disse que é preciso 

pensar na comunicação e divulgação pois não está atingindo quem deve na cadeia produtiva e 

não dialoga com os que realmente precisam.  

Rita reforçou que os recursos não devem e nem podem ser misturados. Ressaltou que 

foi solicitado a separação de recursos para evitar falas futuras e alegarem ser do FAC o que na 

verdade é proveniente da Aldir Blanc. São editais simplificados, sem a necessidade de prestar 

contas, com montantes menores, que permite inscrições de pessoas tanto pelo FAC quanto pela 

própria Lei. Disse que os Editais estão prontos e não compreende como não estão na rua ainda. 

Ratificou a fala da Neide e complementou que o plano de comunicação pela SECEC    não está 

funcionando e é necessário uma análise para transformação e atingir a ponta. Disse que quando 

é conveniente o Secretário consegue pautas em grandes emissoras, mas diante da eminência do 

encerramento do cadastro emergencial, sem uma divulgação eficaz, nada é feito.  

Beth Fernandes informou que os cronogramas da Lei Aldir Blanc estão seguindo os ritos 

legais que precisam ser sanados, foram considerados muitas sugestões pela Sociedade Civil, 

que a mesma será chamada diante de novas necessidades e finalizou com o pagamento da linha 

01. No que se refere a inscrição/teste pela Conselheira Sol explicou que não existe a 

possibilidade de apagar o cadastro prévio pelo sistema e ao chegar na análise final voltaria. 
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Relatou que pela movimentação nas redes sociais o caso foi relatado para a polícia por possível 

crime contra a honra e está sendo judicializado.  

Lucas Rafael disse ter participado do Comitê e foram levantadas várias questões como 

priorizar pessoas que moram em localizações de baixo IDH, mulheres e pessoas negras, mas 

nota que não foram considerados nenhum dos pedidos. Solicita a nova reunião que há um mês 

não acontece. Quanto a abertura do processo de crime de honra por alguém da Secretaria, a seu 

ver, é uma ação para coagir os que possuem o direito a explicações e informações pela lei da 

transparência.    

Aline, comunidade cultural, informou que seu cadastro entrou em diligência na primeira 

tentativa, porém a Secretaria entrou em contanto relatando que os primeiros 50 cadastros 

haviam falhado e conseguiu resolver a tempo com a ajuda do Lucas Rafael e a disposição da 

SECEC para sanar o problema. Sol informou que essas pessoas foram informadas do 

diligênciamento e estão aguardando o retorno da documentação para fechar a análise. Pedro 

Martins declarou ter passado pela mesma situação, que a secretaria entrou em contato, explicou 

a dificuldade de cruzamento dos dados pelos sistemas e foram super atenciosos no quesito de 

resolver o problema. Concorda com a proposta do Ankomário mas compreende as leis que 

envolvem o acesso a este fomento.   

    Rênio Quintas concorda com Ankomárcio em facilitar os processos 

responsabilizando a SECEC por não publicar os editais que deveriam, por isso há uma discórdia 

tão alta no intuito de desmontar o SAC. Sugeriu acionar a AJL para maiores esclarecimentos 

sobre uma possibilidade de aproveitamento de um certame já aprovado.  

Neide Nobre, em resposta ao Ankomárcio, relatou que, no seu ponto de vista, os projetos 

com notas altas poderiam servir como validador de acesso a Lei Aldir Blanc mas isso depende 

dos gestores atuais.  

 

SUFIC 

Wellington disse que foram feitas solicitações à SUFIC como vistas aos Editais e foi 

informada pela Secretária Executiva que nenhum novo documento foi recebido pelo CCDF. 

Sobre as nomeações de pareceristas, não houveram respostas.  
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Ainda sobre a Lei Aldir Blanc, Silvio Rangel solicita o lançamento imediato dos Editais, 

a reunião como Comitê Consultivo seja feita urgente, disse que o plano de divulgação não supre 

o atendimento na ponta e que a SECEC não está fazendo o seu papel.    

Raphael Veiga, comunidade cultural, pontuou uma situação sobre a análise documental, 

para que a SECEC consiga atentar a situação: Uma empresa de uma única pessoa não existe o 

termo de “contrato social”, mas sim “requerimento”. Pediu cuidado pela SECEC na aprovação 

documental de acesso a Lei Aldir Blanc pois podem estar acontecendo indeferimentos 

incorretos com outros casos. São pessoas que possivelmente eram MEI e alteraram.    

 

Foi deliberado que a AJL será consultada para esclarecimentos quanto a possibilidade 

de aproveitamento do Edital FAC Regionalizado na Lei Aldir Blanc. 

 

A reunião encerrou-se às 13h15, 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 27 de outubro de 2020. 

 

Brasília, 27 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 

357ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 27/10/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Rita Andrade 
09:59 

Bom dia! 

Força! 

Paloma Silva Sousa 
10:02 

Bom dia! 

Dayse Hansa 
10:05 

bom dia todes/todas e todos 

Neide Nobre 
10:05 

Bom dia 

Dayse Hansa 
10:06 

bom dia querida 

Iara Alves 
10:06 

Bom dia! 

Sol Montes 
10:07 

Bom dia a todas, todos e todis. 

Dillo Daraujo 
10:08 

Bom dia a todos, especialmente a Rita, o som nao esta chegando pra mim, alguma dica de solução? 

Rita Andrade 
10:09 

Dilo, entre e saia novamente, costuma funcionar 

Dillo Daraujo 
10:09 

ok 

Raphael Veiga 
10:09 

Bom dia Alaor 

Rita Andrade 
10:09 

Bom dia! 

Beth Fernandes 
10:10 

Bom dia a todas e todos 

Wellington Abreu 
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10:10 

Bom dia a todas e todos  

Luciano Ibiapina 
10:10 

Bom dia a todos 

Dillo Daraujo 
10:10 

Thanx Rita, funcionou 

Beth Fernandes 
10:10 

Que tenhamos uma ótima manhã de trabalho 

Dillo Daraujo 
10:11 

resolvido 

Beth Fernandes 
10:11 

Joana, tente habilitar meu mic 

Anthony Viana 
10:12 

Bom dia a todos! 

Raphael Veiga 
10:12 

Bom dia Ruth 

Circo Artetude 
10:12 

Pra ter direto a fala , tem que se inscrever 

Felipe Boechat 
10:12 

Bom dia! 

Circo Artetude 
10:12 

Quero me inscrever 

Felipe Boechat 
10:13 

Eu gostaria de dar uma sugestão. 

Circo Artetude 
10:13 

Obrigado 

Beth Fernandes 
10:15 

desculpem, chamado urgente de rabalho. Voltei 

Você 
10:17 

PAUTA CCDF 357ª Reunião Extraordinária: INFORMES o Resposta do oficio enviado sobre o 

adiamento do edital FAC Periférico o Manifestação - Equipamentos Culturais do Guará o Aprovação 

de documento - LGBTQ+ ORDEM DO DIA 10h15 - Centro Cultural em Ceilândia 10h40 - Eleições 
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RAs 11h20 - Posse dos novos Conselheiros e Conselheiras Certificados Carteirinhas 12h00 - Lei Aldir 

Blanc e Dataprev 12h30 - SUFIC Editais - Respostas  

julimar dos santos 
10:20 

Posso dar uma palavra sobre o espaço cultural do Guará? 

Rita Andrade 
10:20 

Ok Iara! 

Beth Fernandes 
10:20 

bom Iara! 

Dillo Daraujo 
10:21 

Gostaria de me inscrever para falar 

Raphael Veiga 
10:21 

É possível este documento ter acesso da sociedade Civil? 

silvio rangel 
10:23 

Bom dia a tod@s comunidade cultural 🕊️🌻 

Beth Fernandes 
10:23 

Faça aqui seu cadastro para participar de uma conversa com a curadoria do Festival de Brasília 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLOHuZ2jqpiAzryD7d5_AX5VTtM36MugYbthDa2PZYsB

D2Dw/viewform 

Dillo Daraujo 
10:23 

manifesto desejo de fala ok 

Beth Fernandes 
10:23 

dia 28/10 - 11h 

Beth Fernandes 
10:25 

Nós também queremos isso, Ankomarcio! 

Raphael Veiga 
10:25 

Pessoal desliguem os microfones 

Rita Andrade 
10:25 

me inscrevo p/ um informe 

Henrique Behr 
10:26 

Bom dia! Gerente de Cultura do Sudoeste/Octogonal e SIG 

Felipe Boechat 
10:26 

Parabéns, Ankomarcio. 99% dos Artistas do DF ficam à margem desses eventos. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLOHuZ2jqpiAzryD7d5_AX5VTtM36MugYbthDa2PZYsBD2Dw%2Fviewform
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLOHuZ2jqpiAzryD7d5_AX5VTtM36MugYbthDa2PZYsBD2Dw%2Fviewform
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Raphael Veiga 
10:27 

Alaor também pediu fala 

Rita Andrade 
10:30 

me inscrevo 

Fernanda Barbosa 
10:30 

1 ano 

kkkkkkkkk 

Raphael Veiga 
10:30 

O Alaor pediu fala a um tempo gente 

Neide Nobre 
10:31 

Todas as reuniões abertas a comunidade cultural? 

Esse é um canal importante 

Beth Fernandes 
10:31 

Neide, reuniões ordinárias são sempre abertas 

Neide Nobre 
10:33 

Pergunto na ausência do Sr João Moro quem pode nos dar essas respostas? 

Beth Fernandes 
10:34 

Envie, por favor, a demanda para a Secretaria 

Beth Fernandes 
10:34 

Envie, por favor, a demanda para a Secretaria 

Neide Nobre 
10:34 

Grata por sua resposta 

Beth Fernandes 
10:35 

Reposta para Alaor: Envie, por favor, a demanda para a Secretaria 

Nômade Vídeoarte 
10:36 

Inscrição 

Rita Andrade 
10:36 

Sr. Aris Medrei poderia fechar sua câmera 

Felipe Boechat 
10:37 

Parabéns! Essa é a verdade. São poucos os escolhidos e sempre os mesmos. 

Sol Montes 
10:37 
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A agenda já foi solicitada Ankomarcio. Entraremos em contato novamente hoje com a proposta de 

horário e data. 

Você 
10:38 

Por favor, mantenham os microfones e câmeras desligados. 

julimar dos santos 
10:38 

É isso 

Beth Fernandes 
10:39 

Sol já respondeu! 

Henrique Behr 
10:39 

Tá certo, Artetude!!! 

Beth Fernandes 
10:39 

Sol Montes 10:37 A agenda já foi solicitada Ankomarcio. Entraremos em contato novamente hoje com 

a proposta de horário e data. 

Neide Nobre 
10:40 

Queremos enteder os critérios nas análises dos pareceres que foram adotados no edital regionalizado 

e "quem somos a preferia"? 

Nômade Vídeoarte 
10:41 

Inscrição 

Tereza Padilha 
10:42 

renio inscrito 

Neide Nobre 
10:43 

FAC é FAC, Lei Aldir Blanc é verba do Fundo da cultura federal 

Dillo Daraujo 
10:43 

vou sair e entrar novamente 

Tereza Padilha 
10:43 

o volume esta fechado 

Raphael Veiga 
10:43 

Neide estava inscrita 

Beth Fernandes 
10:43 

é informe, presidente? 

Dillo Daraujo 
10:43 

to on line 
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Fernanda Barbosa 
10:44 

Conselheiros, questão de ordem. Vou colocar a pauta mais uma vez aqui, para que possamos 

organizar as falas de acordo com o nossos pontos de pauta. INFORMES Resposta do oficio enviado 

sobre o adiamento do edital FAC Periférico Manifestação - Equipamentos Culturais do Guará 

Aprovação de documento - LGBTQ+ ORDEM DO DIA 10h15 - Eleições RAs 10h40 - Posse dos 

novos Conselheiros e Conselheiras 11h20 - Certificados Carteirinhas 12h00 - Lei Aldir Blanc e 

Dataprev 12h30 - SUFIC 

O destaque é que estamos em informes, e em informes o Pleno não vota nem delibera, somente nos 

momentos de pontos de pauta.  

Wellington Abreu 
10:45 

obrigado Conselheira Fernanda  

Fernanda Barbosa 
10:45 

Então é importante que as manifestações de defesa ocorram na pauta em si. Ou sugere-se a inclusão 

de determinado assunto recorrente como ponto de pauta. 

Raphael Veiga 
10:46 

Gente vamos seguir a pauta... senão não vamos conseguir falar do que está proposto 

Circo Artetude 
10:46 

Desculpa sai da reunião sem querer ... Foi um desabafo 

Alaor Rosa 
10:46 

Kd o dinheiro do FAC? Kd o Áreas Culturais ?  

Beth Fernandes 
10:47 

Concordo com Rafael 

Fernanda Barbosa 
10:50 

Ankomárcio vc está corretíssimo. Suas falas inspiram para que possamos deliberar. São falas 

importantes. O lembrete é para que possamos também encaminhar ações que contemplam inclusive 

suas manifestações. Todos nós fazendo (de fato) sua parte dá certo. 

Tereza Padilha 
10:50 

AnkoMARCIO, voce é uma figura importante para o movimento, Mandioca Frita nem se fala. Agora é 

hora de cobrar, se posicionar e somar. Tenho certeza que o secretaria vai te escutar. Vai na fé.  

Neide Nobre 
10:51 

Lembremos também que o Inciso 3 da Lei Aldir Blanc não é para seguir os moldes das editalizacões 

do FAC, a Lei Aldir Blanc faz referência a editais simplificados e seleres em seus processos. 

Alaor Rosa 
10:51 

Um regionalizado que não tem no minimo um projeto para cada valor do edital por região.  
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Pedro Martins 
10:52 

Qual o tempo de fala pessoal? Apesar da importância das falas temos de dar conta da pauta. 

Beth Fernandes 
10:53 

dois minutos, Pedro 

Felipe Boechat 
10:54 

Eu gostaria de falar. 

Beth Fernandes 
10:55 

Dillo, passe o numero do processo, por favor. Vamos verificar junto ao Cafac 

Alaor Rosa 
10:55 

Regionalizado significa distribuição dos valores pelas as regiões Adm. isso não aconteceu, além de 

concentração em uma região.  

Circo Artetude 
10:55 

Neide nesse momento temos muitos projetos com nota alta e sem aprovação ... Já foi foi feito um 

edital e as pessoas já se inscreveram e conseguiram nota ... Porquê não aproveitar ? Vc acha que é 

necessário outro edital ? São artistas de todas as cidades satélites aprovados por um edital 

Pedro Martins 
10:55 

Pessoal, temos de entender oque são informes. Questões pessoais não precisam ser tratadas em 

reuniões públicas 

Você 
10:55 

conselhodecultura@cultura.df.gov.br 

Tereza Padilha 
10:56 

ORDEM DO DIA 10h15 - Eleições RAs 10h40 - Posse dos novos Conselheiros e Conselheiras 11h20 

- Certificados Carteirinhas 12h00 - Lei Aldir Blanc e Dataprev 12h30 - SUFIC 

Circo Artetude 
10:56 

Vamos fazer a cultura chegar na cidades e aumentar o alcance 

Raphael Veiga 
10:56 

Ankomarcio a burocracia do sistemas do fac podem trazer muita demora e não daria tempo hábil para 

o pagamento que tem que ser realizado até 31/12 

Dillo Daraujo 
10:57 

pedir vistas ao processo: 00150-00007716/2019-23 

Praça Ativa 2020 

Valdir Alves de Araujo 

Dillo Daraujo 
10:59 
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CAFAC 

Beth Fernandes 
11:00 

anotado Dllo. Quer deixar seu contato? 

Dillo Daraujo 
11:00 

muito grato querida 

dillo.daraujo75@gmail.com 

61 981496242 

se puder me pasar o seu agradeço 

Alaor Rosa 
11:01 

Existem projetos de todos os tipos: grandes , medios peguenos e de iniciação.  

Beth Fernandes 
11:01 

999760213 

Dillo Daraujo 
11:02 

anotado. Gratidão 

Pedro Martins 
11:02 

Concordo Wellington. 

Sol Montes 
11:02 

Tô inscrita 

Me inscrevo 

Alaor Rosa 
11:02 

Não podemos criminalizar que faz grandes grandes projetos, já estão na estrada há muitos anos.  

Lyly casaweb 
11:03 

Shalom 

Neide Nobre 
11:03 

E a Lei Aldir Blanc não propõe essa burocracia, tão pouco ela impõe tamanhas burocracias e 

exigências 

Circo Artetude 
11:04 

vc é contra usar a verbA num edital pronto e fazer outro edital 

Eu agradeço Sol e tenho certeza que podemos fazer história 

Beth Fernandes 
11:06 

Ankomarcio, pode aguardar.  

Felipe Boechat 
11:06 

Ankomarcio, precisamos reunir. Me add 981921495 
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Neide Nobre 
11:06 

Quantos CEACs estão ativos, quantos estão em análises e os inativos não vale revisão? 

Débora Aquino 
11:07 

Pior execução! De todos os tempos! Cadê o dinheiro do FAC. LOC tem que ser respeitada! 

Alaor Rosa 
11:08 

Receber os Artistas é uma obrigação da Secretaria de Cultura. O dinheiro do Fac está no governo. 

Por favor, nos deixe trabalhar!  

Felipe Boechat 
11:09 

Eu não recebi esse edital 

Maria Tavares 
11:10 

É importante descentralizar e ter um acompanhamento real dos projetos executados. Dinheiro 

público, dinheiro do povo. Como projetos com grande pontuação, com ações realmente voltadas pra 

comunidade ficam de fora e alguns mesmos de sempre seguem sendo contemplados. Sugiro que 

junto das notas dos projetos venha um breve resumo da proposta do projeto pra termos mais 

transparência dos rumos que o dinheiro público está tomando. Sugiro TB que avaliem a possibilidade 

de ampliação do edital regionalizad 

julimar dos santos 
11:10 

90 milhões? O queeeeee 

Felipe Boechat 
11:10 

Há agentes solicitando participação. 

Renio Quintas 
11:11 

91 milhoes 

Felipe eles se inscreveram? 

Felipe Boechat 
11:11 

Enviei o link pro coletivo 

Lyly casaweb 
11:11 

Perfeito Meire 🌻🌻🌻🌻🌻 

Renio Quintas 
11:12 

Perfeito 

Beth Fernandes 
11:12 

Felipe, poderão falar ao final, após os pontos de pauta 

Maria Tavares 
11:13 
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Edital com notas altíssimas que ficaram de fora, as falas de Ankomarcio tb me contemplam e acho 

que muita coisa realmente precisa ser revista pra que os recursos realmente saiam das panelas e 

alcancem outros agentes culturais. 

Felipe Boechat 
11:13 

Beth, eles não estão nem entrando na reunião. 

Aris Medrei 
11:13 

Peço desculpas a todos ! 

Estou ouvindo a reunião pq estou trabalhando . 

Beth Fernandes 
11:14 

Felipe, foi divulgado link para inscrição. Será que fizeram? 

Lyly casaweb 
11:14 

Meire, não aproveitaremos o material enviado e aprovado no edital das candidaturas habilitadas? 

anterior???? 

Beth Fernandes 
11:16 

houve erro na publicação novamente. Terá de haver correção 

Analine Ramos 
11:16 

Seria importante aproveitar os já habilitados. É o foi sugerido e solicitado por nós. 

Renio Quintas 
11:16 

Tem que se inscrever minha senhora 

Lyly casaweb 
11:16 

Obrigada 🌻 

Beth Fernandes 
11:16 

Sim, Meire, é um novo edital. Tem que ser feito novamente, por força de lei 

Neide Nobre 
11:17 

Solicito informações sobre a participação dos suplentes, junto aos titulares, estamos querendo nos 

reunir para que possamos nos conhecer e dialogar para estabelecermos formas de ações/trabalhos, 

solicitamos intermediação dos conselheiros para estabelecermos o conhecimento da LOC, 

resoluções, regimento e cumprimento desses. 

Beth Fernandes 
11:17 

me inscrevo 

Beth Fernandes 
11:19 

Exato, Iara 

Erica Lewis 
11:20 
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Concordo conselheiras Iara e Beth! 

Beth Fernandes 
11:21 

Presidente, voce disponibilizou o documento Às 0h15 de hoje! 

Raphael Veiga 
11:22 

Seu áudio cortou todo 

Fernada 

Raphael Veiga 
11:23 

Desliguem os outros microfones por favor 

Está dando interferência 

Beth Fernandes 
11:23 

prazo de recurso de sábado a segunda acho que não é legal 

Rita Andrade 
11:24 

Sim 

Beth Fernandes 
11:26 

Acho que a pressa pode prejudicar o processo 

Neide Nobre 
11:27 

Na Fercal iremos apoiar Pepa 

Beth Fernandes 
11:27 

tá certo conselheiro Pepa. Ouvimos a comunidade e pediram ajuda. 

Beth Fernandes 
11:28 

Eu não concordo com prazos da forma que estão 

Raí Marques 
11:29 

peço a fala por favor 

Meire Cardoso 
11:29 

Aprovo 

Neide Nobre 
11:29 

Contem conosco 

Sol Montes 
11:30 

Importante ressaltar que a MAcro 2 teve 3 cidades em processo de eleição, que duas ficaram com 8 

candidaturas validadas e que a Conselheira Rita é suplente da referida Macro. 

Raí Marques 
11:31 
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nas regionais onde houveram as eleições os artistas estavam mobilizados, mas o mais importante é a 

comunidade, os eleitores estarem mobilizados, de modo que é necessário o governo fazer alguma 

ação objetiva para que as pessoas participem e participem com segurança pra não acontecer o que 

aconteceu nas RAs que já fizeram... quase não houve eleitores por insegurança - anexar docs, etc... 

o formato não era eficiente. 

tive que sair infelizmente... 

Pedro Martins 
11:32 

Faz mais sentido ouvir antes de decidir, né? 

Beth Fernandes 
11:33 

Rai, o sistema é absolutamente seguro 

Neide Nobre 
11:34 

Vai dá certo 

Renio Quintas 
11:35 

bravo! Vamos acreditar! 

Sol Montes 
11:35 

Areal - Arniqueira 

Rita Andrade 
11:35 

Exato Conselheira Sol vamos desta vez compor todo os conselhos da MACRO 2!!! 

Renio Quintas 
11:36 

Os CRCs são a menina dos olhos do FAC, vamos acreditar! 

Pedro Martins 
11:36 

Tem.mais algum inscrito? 

Desliguem os microfones 

Pedro Martins 
11:38 

Conselheiros, os ruídos de seus ambientes fazem com que não consiga os ouvir (Wellington e Beth) 

Valeu 

Beth Fernandes 
11:39 

Dillo, enviei resposta no seu zap 

Wellington Abreu 
11:39 

Obrigado Pedro 

Pedro Martins 
11:39 

Mil bjs 

Renio Quintas 
11:40 
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Valeu Pedro Abraços 

Beth Fernandes 
11:40 

feriado, Natal 

Beth Fernandes 
11:41 

tem feriados e fila para publicação no DO no final do ano 

fechamento de ano fiscal 

fechamento de ano fiscal 

Beth Fernandes 
11:47 

tem que publicar resolução até sexta. Ou seja, mandar de hoje para amanhã 

ALiiNE MENDES 
11:48 

Acredito que não estou nesse grupo do wts 

Beth Fernandes 
11:48 

Aline, grupo dos conselheiros, com direito a voto. É isso 

Felipe Boechat 
11:48 

Em Águas Claras nós conseguimos 11 candidatos. Estamos agora organizando suas 

documentações. 

ALiiNE MENDES 
11:49 

Ah sim 

Fernanda Barbosa 
11:49 

Link para acesso ao novo cronograma 

https://we.tl/t-tXd7UYKFi1 

Edivânia Rachel 
11:50 

Essa posse sera web ou presencial? 

Beth Fernandes 
11:50 

web. Aglomerações ainda não são recomendadas 

Obrigada, FErnanda 

Rita Andrade 
11:50 

Exato Web! 

Edivânia Rachel 
11:51 

Ok. Obrigada pela informacao. 

Neide Nobre 
11:51 

Posso falar 

Raphael Veiga 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-tXd7UYKFi1
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11:51 

Beth vc acha que o secretário teria dois dias seguidos? 

Beth Fernandes 
11:51 

Proporia dias 17 e 18. Em horários alternados, caso numero de participantes seja maior que 

capacidade de sala 

Rita, é bonito, mas na prática fica ruim a participação e interação 

Eliana Moura 
11:53 

Sou uma das candidatas eleitas do CRC da regional 1. Caso precisem de um zoom aberto até 500 

pessoas disponibilizo o meu e o sympla permite reuniões gratuitas via zoom na plataforma do sympla 

em parceria com a zoom até 300 participantes 

Beth Fernandes 
11:54 

Acho que o problema é que temos, nos, nas RAs, conexoes frágeis... 

só para pensar 

Eliana Moura 
11:55 

O zoom segura melhor a conexão que o meets 

Iara Alves 
11:55 

Eliiii! 

Rita Andrade 
11:55 

Obrigada Eliana!!! 

francys gaspar 
11:55 

Ola pessoal vou ter que sair da reuniao muito proveitosa de suma importância bom dia a todos baiana 

di acaraje 

Beth Fernandes 
11:55 

com certeza, meets é muito usado... cai qualidade 

Obrigada Francys 

Renio Quintas 
11:57 

Sugiro alguma apresentação artistica para carimbar a faixa! 

Raphael Veiga 
11:57 

Transmitir pelo YouTube para participação da sociedade. 

Beth Fernandes 
11:57 

Propus dois dias com horários alternados para as várias reuniões 

E minha proposta" 

Circo Artetude 
11:58 

Vamos acompanhar o chat isso cria dinâmica na reunião 
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Iara Alves 
12:01 

Noite 

Pedro Martins 
12:01 

Sugestão: dividir por macro regiões 19:00 19:30 20:00 20:30 

Intervalos de meia hora para cada macro 

Felipe Boechat 
12:01 

19 hs 

Eliana Moura 
12:02 

Eba 

Rita Andrade 
12:02 

Maravilha!!!!! 

Eliana Moura 
12:02 

Anotado 17/11 as 19h 

Se precisarem do meu zoom ele está disponível e a conselheira Iara tem meu contato 

Edivânia Rachel 
12:03 

17/Novembro. 

Neide Nobre 
12:03 

Preciso imensamente de auxílio no sentido de compartilhamento/divulgação ampla dos regramentos 

legais das funções, ações e participações. Estabelecimento de relação dos conselheiros titulares e 

suplentes. 

Beth Fernandes 
12:03 

Comunicar a Ascom. Eles decidirão as estratégias 

Neide Nobre 
12:03 

Posso falar 

Beth Fernandes 
12:04 

Neide, o presidente do Conselho está trabalhando conosco nisso 

Fernanda Barbosa 
12:05 

Perfeito Neide 

Rita Andrade 
12:05 

Posse a titulares e suplentes no dia 17/11 às 19h! 

Raphael Veiga 
12:06 

E todos deveriam ganhar a LOC impressa 🌻 
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ALiiNE MENDES 
12:06 

Acho melhor ter logo a carteirinha para os suplentes. Ora prevenir 

Meire Cardoso 
12:07 

Gente minha bateria está acabando, 

Desculpas 

Raphael Veiga 
12:08 

Exato Rita 

Fernanda Barbosa 
12:08 

Sem a suplência o crc fica travado 

Pedro Martins 
12:08 

Suplente não tem direito a voto, mas deve sim ter participação frequente. 

Fernanda Barbosa 
12:09 

É função vital 

Todos participam 

Renio Quintas 
12:10 

perfeito 

Felipe Boechat 
12:10 

Seria uma carteira ou aquele crachá? 

Pedro Martins 
12:11 

Sugestão: pra todes, e de forma virtual. 

Renio Quintas 
12:11 

genia 

raro mas concordo [ 

Leandro pezão 
12:11 

Existe um regimento geral para todos os conselhos? Onde acesso? 

Beth Fernandes 
12:11 

sem papel. Termo de posse é a comprovação que tenho como conselheia de cultura. 

Renio Quintas 
12:11 

esta pronto com o CCDF 

sera distrivuido 

Neide Nobre 
12:11 
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Entendemos que não votamos mais falar, e trabalhar junto a nossa comunidade e participar das 

reuniões para termos conhecimento das demandas , anseios e demais necessidades da RA 

Renio Quintas 
12:11 

Presidente quando teremos o regimento 

silvio rangel 
12:12 

Peço inscrição 

Circo Artetude 
12:12 

Peço a fala sobre o tema da Aldir Blanc 

silvio rangel 
12:12 

Ok 

Rita Andrade 
12:12 

Me inscrevo 

Neide Nobre 
12:12 

Posso falar 

Nômade Vídeoarte 
12:13 

Inscrição 

Beth Fernandes 
12:13 

Ops... não vi nada nas redes. 

Débora Aquino 
12:14 

Ferveu as redes 

Beth Fernandes 
12:15 

pode me mandar uns prints, sra Debora. Não vi nem no Face nem no Instagram 

Raphael Veiga 
12:15 

Joana, tem o Instituto Anandah tentando entrar 

É possível? 

Raphael Veiga 
12:16 

Grato 

Você 
12:16 

;) 

Beth Fernandes 
12:16 

Conselheira Rita, você enviou um email à Secretaria "em nome da sociedade civil". Não foi? 

Felipe Boechat 
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12:19 

Boa tarde e paz a todos. Terei que sair. Um bj no coração. 

Aris Medrei 
12:19 

Gostaria de me inscrever 

Rita Andrade 
12:20 

Boa tarde Boechat! 

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:20 

Boa tarde a todos! 

Raphael Veiga 
12:20 

Boa Tarde 

Bem vinda 

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:21 

Obrigada 

Débora Aquino 
12:21 

Falou tudo Silvio, não se percebe cumprimento da lei! Só substituiu o secretario e segue a equipe do 

desmonte do Adão! 

Rita Andrade 
12:21 

nós trabalhamos, virando noite p/ analisar os editais e até agora nada! 

Aris Medrei 
12:21 

Boa tarde 

Renio Quintas 
12:21 

Boa tarde Anandah 

Beth Fernandes 
12:21 

Mentiras é grave! 

Rita Andrade 
12:21 

Me re-inscrevo. 

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:21 

Boa tarde! 

Beth Fernandes 
12:22 

Peço a palavra 

Nômade Vídeoarte 
12:23 

Pedi inscrição 
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Beth Fernandes 
12:23 

Me inscreva, presidente 

Fernanda Barbosa 
12:23 

Sílvio, como é bom.escutar a comunidade e falas como a sua. Dá força para continuar 

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:24 

Concordo com o que o Silvio falou, porque os recursos são emergenciais, como diz a lei, e 

precisamos receber logo. A situação é crítica. 

Pedro Martins 
12:27 

Gostaria de inscrever 

Trupe As Desempregadas 
12:28 

Rita seu áudio tá aberto.. 

Beth Fernandes 
12:29 

tem audios abertos dando interferencia 

Raphael Veiga 
12:29 

Rita desliga o áudio por favor 

Rita Andrade 
12:29 

perdão 

Raphael Veiga 
12:29 

Grato 

Débora Aquino 
12:30 

Perfeito Neide! 

Beth Fernandes 
12:30 

Voce participou de 10 lives de divulgação, Neide Nobre 

E mais algumas reuniões 

Débora Aquino 
12:30 

os Editais competitivos não são os da LEIALDIR! 

LEIALDIR é emergencial! 

Beth Fernandes 
12:31 

A ordem de isncrição, presidente! 

Débora Aquino 
12:31 

40 milhoessssssssssssssss 

silvio rangel 
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12:31 

Não é emergencial pra Secec Débora 

Débora Aquino 
12:32 

Estou vendo faltam 63 dias para findar a execução!!!  

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:33 

O dinheiro precisa ser repassado logo porque, se não me engano, caso isso não ocorra até 31/12 os 

recursos voltarão para a União, e não ficarão nos Estados. Essa é minha preocupação. O fim do ano 

está chegando. 

Circo Artetude 
12:35 

A Rita falou o tempo todo ... precisamos de outras vozes 

Renio Quintas 
12:35 

Rita é conselheira véia 

Neide Nobre 
12:35 

Não pode misturar o recurso mais pode ser validador de acesso ao inciso 3 

Circo Artetude 
12:35 

A comunidade da cultura na é burra porque não concorda com vc 

Renio Quintas 
12:36 

Peço a palavra 

Circo Artetude 
12:36 

Vamos vê o que a comunidade cultural acha ... Não o que a Rita acha 

Neide Nobre 
12:36 

A listagem de análise dos bem pontuados pode servir de validador de acesso ao inciso 3 

julimar dos santos 
12:38 

pois é não tem mais tempo, acaba dia 30 

Fernanda Barbosa 
12:39 

Obrigada Rita 

é isso 

me sinto contemplada com sua fala 

Circo Artetude 
12:39 

Eu sei quem são os movimentos da satélites e sei que não aguentam mais esse KÔ tem um monte de 

projeto incrível aprovado e vcs tão dizendo que o nosso dinheiro não pode ser usado 

Trupe As Desempregadas 
12:39 
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"nós temos direito ao Fac e a lei Aldir Blanc" aí eu pergunto, esses editais estão contemplando quem 

realmente precisa, estão realmente descentralizando? Quantos mestres e Mestras estão de fora da 

lei Aldir Blanc e dos editais do fac? Como fazer com que essas pessoas que realmente realizam 

ações com e para a comunidade tenham acesso a essas verbas? 

Circo Artetude 
12:39 

Quero ouvir a Neide 

Renio Quintas 
12:39 

Obrigado Rita 

julimar dos santos 
12:39 

infelizmente o plano de comunicação não deu certo  

Nômade Vídeoarte 
12:40 

Presidente tô inscrito 

Renio Quintas 
12:40 

tambem to Joana 

Nômade Vídeoarte 
12:40 

A alguma tempo 

silvio rangel 
12:40 

Peço inscrição 

Você 
12:40 

Iara Alves Lucas Rafael Aris Medrei Pedro Martins Rênio Quintas Silvio Rangel 

Rita Andrade 
12:41 

"No momento oportuno, estaremos novamente convocando o Comitê para abertamente tratarmos dos 

procedimentos adotados por esta Pasta para a efetiva realização de uma conquista dos trabalhadores 

da Cultura."" 

Renio Quintas 
12:41 

Obrigado 

Rita Andrade 
12:41 

Oportuno pra quem Conselheira Beth? 

Oportuno pa/ a SECEC? 

Circo Artetude 
12:42 

Quero vê se o governo se comprometer a tentar usar o dinheiro num edital pronto e avaliado e que 

contemplada as satélites ... Esse papo é pra criar uma briga política e enquanto isso a gente não 
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trabalha ... Vou perguntar o que todos que são da satélites e estão aprovados e não podem chegar 

no recurso 

Rita Andrade 
12:42 

A Sociedade Civil qdo cobra uma reunião que foi marcado pelo Próprio Secretário dExecutivo tem 

esse tipo de resposta 

Fernanda Barbosa 
12:43 

gostaria de houvir a Sol 

ouvir* 

Beth Fernandes 
12:43 

Caso está judicializaado, a pessoa não deve fala a respeito, por orientação de advogado 

Fernanda Barbosa 
12:44 

A Conselheira Sol então está afastada do Conselho? 

Beth Fernandes 
12:44 

Pos que estria, Fernanda? 

Sol Montes 
12:44 

Por que estaria Fernanda, estou em suspeição? 

Pedro Martins 
12:44 

Não, ela só não deve falar sobre o tema. 

Fernanda Barbosa 
12:44 

Por que como vice presidente do Conselho, se isto foi um equívoco, pq ela não explica? 

Nem falar que não pode falar? 

Sol Montes 
12:45 

Explicarei na justiça e quem tenta me caluniar também responderá 

Rita Andrade 
12:45 

Me re-inscrevo 

Fernanda Barbosa 
12:45 

Que bizarro isso gente. Que diálogo é esse? 

julimar dos santos 
12:45 

mau criada foi a melhor interpretação  

Beth Fernandes 
12:45 

Por que como vice presidente do Conselho, se isto foi um equívoco, pq ela não explica? Por que o 

caso está judicializado, portanto, ela segue orientação do advogado, especificamente neste tema , 

que não tem nada com as atividades no conselho 
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Fernanda Barbosa 
12:45 

certo Sol. 

Você responde por você mesma. 

Sol Montes 
12:45 

Bizarro é tentar me incriminar com algo totalmente sem sentido. 

Fernanda Barbosa 
12:45 

agradeço o retorno mesmo que por chat. 

Circo Artetude 
12:46 

Pedir explicação pode , não pode é linchar publicamente alguém sem ter certeza 

Aqui a voz só vale quando vc concorda 

Sol Montes 
12:46 

Exatamente Ankomarcio. Obrigada Fernanda.  

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
12:47 

Também quero agradecer o Rafael pela atenção e pela boa vontade com que tem tratado o meu 

caso. Obrigada Rafael. 

Raphael Veiga 
12:49 

Estamos todos juntos! 

Circo Artetude 
12:49 

Vou propor aos artistas que tem nota alta e não são aprovados no fac regional que parte de dinheiro 

da Aldir Blanc seja usado pra ampliar a aprovação ou vamos dizer pro movimento que tem que 

inscrever em outro edital 

A fome não espera 

Circo Artetude 
12:50 

Essa é a voz da cultura que me contemplada 

Beth Fernandes 
12:51 

Já aumento e está pagando 

São 5 parcelas e já está sendo pago 

Circo Artetude 
12:51 

Neide salva a gente dessa briga de ego ... Queremos trabalhar e temos projetos prontos julgados e 

com excelente nota 

Raphael Veiga 
12:52 

Quero muito escutar a Neide 

Sol Montes 
12:53 
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Obrigada pelas sugestões Pedro. 

Raphael Veiga 
12:56 

Wellington por favor gostaria de uma fala rápida 

Por último 

Circo Artetude 
12:56 

Eu proponho se o Governo não quiser dialogar voltamos a rua com distanciamento social 

Renio Quintas 
12:58 

Ankomrcio vamos conversar minha veia abração 

Circo Artetude 
12:58 

Obrigado Neide , vamos pra cima deles 

Tereza Padilha 
12:58 

a lei permite?  

Circo Artetude 
12:58 

É público 

Raphael Veiga 
12:58 

Maravilha Neide 

Tereza Padilha 
12:58 

Neide, a lei permite? 

Renio Quintas 
12:58 

Senhores vou seguir ouvindo no celular 

Renio Quintas 
12:58 

Ankomrcio vamos conversar minha veia abração 

Circo Artetude 
12:58 

Obrigado Neide , vamos pra cima deles 

Tereza Padilha 
12:58 

a lei permite?  

Circo Artetude 
12:58 

É público 

Raphael Veiga 
12:58 

Maravilha Neide 

Tereza Padilha 
12:58 
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Neide, a lei permite? 

Renio Quintas 
12:58 

Senhores vou seguir ouvindo no celular 

Raphael Veiga 
12:59 

Isso é impirtante 

Pedro Martins 
12:59 

Quando serão publicados os editais? 

Neide Nobre 
12:59 

A lei faz referência a validadores de acesso 

Rita Andrade 
12:59 

me inscrevo presidente 

Raphael Veiga 
12:59 

Ótima informação Neide 

Circo Artetude 
13:00 

Nos ajude Neide , como podemos fazer pra cumprir a lei e melhorar a aprovação do FaC regional 

Instituto Anandah Dança do Ventre Brasília 
13:01 

Vou precisar sair agora. Obrigada pelo convite para participar Rafael. Depois nos falamos, porque 

tenho ainda dúvidas que não pude esclarecer. Muito obrigada. 

Circo Artetude 
13:01 

Tenho certeza que vamos aumentar a força da cultura na rua quando a gente precisar 

Clarice Cardell 
13:01 

Os pareceristas foram publicados em diário oficial. São profissionais qualificados 

Pedro Martins 
13:02 

A proposta apresentada por mim era utilizar como validador. Não contemplar integralmente pois os 

valores são diferentes. 

Era só para agilizar análises utilizando análises pré existente 

Existentes. 

Sol Montes 
13:02 

Sua sugestão e do Pedro foi anotada e levaremos ao Secretário @Ankomarcio. Na reunião também 

você poderá expor. 

Entendi Pedro 

Obrigada 

Alaor Rosa 
13:03 
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Quais são as regionais do edital regionalizado que ganharam os três projetos com o valor de 

120.000,00? 

Nômade Vídeoarte 
13:03 

Tem plano? KD a mídia em emissoras de rádio e tv? 

Sol Montes 
13:04 

Não retirou por que não tem nada errado Silvio. Nunca fui coitada. Sou preta, periférica e 

empoderada e talvez por isso eu incomode. 

Nômade Vídeoarte 
13:04 

KD os editais da Aldir Blanc, KD o dinheiro do FAC? 

Beth Fernandes 
13:06 

Rafael, você ficou de encaminhar o fato e não o fez. Não houve mais nenhum relato, pq nenhum 

documento é perdido 

Beth Fernandes 
13:07 

É que aguardei contato seu, Rafael 

Fernanda Barbosa 
13:07 

Wellington, vamos votar a proposta da sociedade Civil? 

silvio rangel 
13:08 

Então o Sol seu cadastro está correto e por isso foi pra análise?.?? 

Circo Artetude 
13:10 

Ninguém tá propondo usar todo o dinheiro da lei ... Estamos propondo uma solução imediata pra 

melhorar a vida de muita gente 

FAC Regional com mais aprovados já 

Beth Fernandes 
13:10 

Silvio, você não me ouviu? 

Circo Artetude 
13:10 

Parece que tem gente que é contra 

Nômade Vídeoarte 
13:11 

Sol, mas do que ser, é importante fazer.. pois se não fica um discurso vazio.. é bom ter uma mulher 

preta e periférica no poder, mas tem que fazer valer, tomar decisões que promovam essas pessoas 

historicamente excluídas, e sinceramente, não vemos essa atitude em vc. 

Pedro Martins 
13:11 
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Faz sentido Rita. Então talvez a proposta mais clara é que : -Sejam lançados os editais da Aldir 

Blanc- de forma urgente. - seja executada toda a verba do FAC 2020 com ampliação dos valores do 

Regionalizado, dos prêmios e demais editais já apresentados 

silvio rangel 
13:11 

Ouvi sim conselheira 

Clarice Cardell 
13:11 

Apoiada, Rita! 

Circo Artetude 
13:11 

Mas vai prevalecer a voz da maioria 

Pedro Martins 
13:12 

Não cabe essa proposta pois valores são diferentes. A ideia é utilizar como validador para acelerar os 

pagamentos 

Circo Artetude 
13:12 

Esperar que o governo se sensibilize e execute mais verba no fac é KÔ 

Perguntem pra eles 

Clarice Cardell 
13:12 

Exatamente, Pedro! O TCDF ontem emitiu um parecer exigindo da Secec que publique a 

integralidade do FAC 

Rita Andrade 
13:12 

temos que consulta ra JL 

Circo Artetude 
13:12 

Vamos rua de novo , com distanciamento social 

Rita Andrade 
13:12 

temos que ter cuidado p/ não retardar o processo 

os editais estão prontos tem que ir pra rua 

Clarice Cardell 
13:13 

A Lei Aldir Blanc é ágil. O FAC tem outro mecanismo. 

Circo Artetude 
13:13 

Agora vai ou racha ... Temos uma multidão mobilizada 

Só vozes e vidas paradas 

Fernanda Barbosa 
13:14 

Outra proposta : publicação imediata dos editais por recomendação. 

Podemos vota o prazo 
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Rita Andrade 
13:14 

Os Editais da Aldir Blanc tem que ser publicados imediatamente. 

Fernanda Barbosa 
13:14 

Que.nos próximos sete dias por exemplo 

Tereza Padilha 
13:14 

obrigada presidente. 

silvio rangel 
13:14 

Estender o prazo de cadastro da linha I e II 

Fernanda Barbosa 
13:14 

A Aldir Blanc não utiliza ceac o fac sim 

Neide Nobre 
13:15 

Até breve 

Raphael Veiga 
13:15 

Grato gente 

Aris Medrei 
13:16 

Agradeço a todos e ao Rafael pelo convite.  

 

 

 

 


