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ATA 

349ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 12 de agosto de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 13h00, a 349ª 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.           

Após a fala da mestra Gisele Santoro, ao verificar o quórum mínimo necessário à 

abertura dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington 

Abreu, às 10h20, deu início à reunião extraordinária com os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA 

10h20 – Eleições 2020 

  - Acompanhamento das inscrições 

10h50 - Portaria Conjunta 

11h20 - Pronunciamento sobre o não cumprimento da Secretaria sobre o Artigo:  

Art. 64 - Fundo de Apoio à Cultura – FAC 

§ 3° A  gestão do FAC observa o seguinte calendário anual: 

I – até 31 de janeiro, é publicado o saldo do exercício anterior;  
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Art 65° - Regulamentar o parágrafo 5° 

Eleições 2020 

 - Acompanhamento das inscrições 

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

atividades informando que não há impedimento legal para a participação dos Conselheiros 

Regionais de Cultura nos Editais lançados pela SECEC, uma dúvida levantada pela Conselheira 

Beth Fernandes.  

No que se refere às inscrições de Candidaturas efetivadas até o momento, a Conselheira 

Fernanda Adão apresentou os seguintes dados, por RA /Número de Inscrições: Itapoã – 8; 

Sobradinho – 8; Vicente Pires – 7; Ceilândia - 6; Guará - 6; Samambaia – 4; Brazlândia – 3; 

Cidade estrutural – 3; Cruzeiro – 3; Recanto das Emas  - 3; Riacho Fundo I – 3; Riacho Fundo 

II – 3; Arniqueiras – 2;Gama - 2; Jardim Botânico – 2; Plano Piloto – 2; Sol Nascente – 2; 

Águas Claras - ; Lago Norte – 1; Núcleo Bandeirante - 1; Arniqueiras - 1;  Paranoá - 1; Park 

Way – 1; Santa Maria – 1; e Sobradinho – 1. 

A Conselheira Fernanda Adão explanou sobre a desmotivação pela função de ser 

Conselheiro de Cultura e a importância dos Conselheiros de Cultura do DF no processo longo 

e educativo em explicar o que é ser um Conselheiro. 

O Conselheiro Pedro Paulo de Oliveira relatou que o processo de nomeação para escolha 

do Gerente de Cultura para lista tríplice de Planaltina não foi respeitado causando uma 

descrença local pelo processo eletivo. 

A Conselheira Iariadney Alves sugeriu a disponibilização de matérias em jornais para 

maior ampliação do processo eleitoral diante dos últimos instantes para inscrições. Aproveitou 

a presença da ASCOM para perguntar sobre a segurança nas transferências de dados. A 

Secretária Executiva, Joana Macedo, comunicou que entrou em contato com a TI da SECEC e 

foi informada que a plataforma do Google é segura, criptografada, o que muitas vezes sites do 

próprio GDF não são. 

A Conselheira Elizabeth Fernandes informou que a ASCOM elaborou um plano de 

comunicação e foi solicitada a intensificação das divulgações diante da proximidade do 
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encerramento das inscrições. A Conselheira Rita Andrade sugeriu a ampliação de acesso das 

mídias para além das redes socias uma vez que essas redes já se encontram bem alimentadas.  

A Conselheira Fernanda Adão noticiou aos presentes que há a disponibilização 

quantitativa das inscrições semanalmente aos Conselheiros para acompanhamento. 

Acrescentou que caso algum conselheiro queira a disponibilização dos dados específicos da sua 

macrorregião poderia solicitar o levantamento a ela ou à Secretária Executiva.  Ressaltou que 

dentro do edital não há a possibilidade de publicação previa dos inscritos pois são dados 

pessoais e tal disponibilização não se encontra no protocolo oficial 

O Conselheiro Wellington Abreu lembrou que, após consulta a Assessoria Jurídico-

Legislativa da SECEC, foi esclarecido que mandatos vencidos não são aptos de prorrogação, 

por isso a urgência em realizar ainda esse ano o certame. 

 

Portaria Conjunta 05/2020 – Rede Integra Cultura 

 O Conselheiro Wellington Abreu informou a todos presentes sobre a elaboração de uma 

Nota Técnica realizada pelos Conselheiros representantes da Sociedade Civil quanto o processo 

de construção da Portaria Conjunta, da qual foi apresentada e lida pela Conselheira Fernanda 

Adão. Informou sobre a intensão de encaminhamento à Secretaria de Cultura, de realizar uma 

reunião para tratar especificamente sobre a Rede Integra Cultura com a possibilidade de uma 

consulta pública, para então o aperfeiçoamento da implementação. O gerente de cultura de 

Taguatinga, Marco Gomes, solicitou o acesso à nota, porém foi explicado pelo Conselheiro 

Wellington Abreu que o encaminhamento seria feito diretamente à Secretaria, uma vez que a 

nota pontua os itens que podem ser melhorados ou até revogados pela instituição.     

A Conselheira Solisângela Montes expôs que, numa reunião junto ao CCDF na semana 

anterior, o Secretário de Cultura havia deixado claro que não abriria mão da Rede Integra 

Cultura.  Declarou sentir estranheza à nota elaborada pelo CCDF - Sociedade Civil, pois 

segunda ela, o documento relata a importância dos gerentes de cultura e ao mesmo tempo pede 

a suspenção da Portaria. Ressaltou quanto a atribuição do CCDF em questionar os atos da 

Secretaria e que será esclarecido ponto a ponto tudo que está sendo questionado. Complementou 

que há 2 (duas) notas técnicas robustas emitidas pela SECEC e um parecer do Palácio que 

fundamentam juridicamente a Rede e, se politicamente havia a necessidade de bater ponto a 
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ponto, a Secretaria se colocaria à disposição. Referiu a portaria como um grande esqueleto de 

empoderamento dos gerentes, pois apesar de reconhecidos na LOC, não possuíam vínculo com 

a Secretaria de Cultura.  

O Conselheiro Wellington Abreu informou que a publicação da Portaria feriu a LOC no 

ponto de vista Sociedade Civil do CCDF, e sugeriu aos gerentes de cultura analisarem a portaria 

e emitirem uma nota para que todos compreendessem os diferentes pontos de vista. A 

Conselheira Rita Andrade explanou sobre a luta antiga na construção e fortalecimento dos 

gerentes de cultura, como a composição de uma lista tríplice. Ressaltou a importância e 

representatividade dos gerentes no processo de eleições para composição dos CRCs e que o 

CCDF busca justamente a aproximação com todas essas instâncias. Complementou que apesar 

dessas conquistas serem recentes e dignas de adaptações, não seria tolerável o retrocesso de 

políticas passadas repetidos nesta gestão, como práticas de não dialogar com o CCDF. A 

Conselheira Iariadney Alves frisou que o documento lido não era contra o fortalecimento dos 

gerentes de cultura. Ratificou a fala da Conselheira Rita no âmbito do CCDF debater o que a 

comunidade apresenta, principalmente os Conselheiros representantes da sociedade civil, e que 

é preciso respeitar a LOC, e necessário passar os atos normativos propostos da SECEC pelo 

CCDF. A Conselheira Iara sugeriu a disponibilização da nota técnica a todos para ciência do 

que foi escrito e fortalecer o diálogo junto aos gerentes. 

Foi deliberado pelo Pleno a abertura da fala para a comunidade para não distanciar as 

manifestações dos respectivos temas da pauta: 

Máximo Mansur (Sol Nascente) explanou que dentro das ações de construção das 

instâncias culturais na sua região, todos estão seguindo e acompanhando as informações 

apresentadas. Enfatizou que estão montando uma força tarefa para conscientizar a comunidade 

sobre o que se deve debater e deixar para trás o que não se movimenta nas periferias. Cada RA 

apresenta sua peculiaridade de conhecimento e seria preciso criar uma maneira de comunicação 

que não direcione a brigas. Explanou que muitas vezes também é necessário o diálogo entre os 

gerentes de cultura e comunidade, que os mesmos muitas vezes não reconhecem os 

Conselheiros, para um diálogo coletivo de periferia.    

Julimar Santos, Gerente de Cultura do Guará, disse que concorda com o CCDF e deveria 

ficar como aprendizado ao poder público a necessidade de respeitar a LOC e que a SECEC 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 5 - de 10 

dialogue com o CCDF. Explanou sobre a necessidade de olhar a Lei como um todo, com 

Conselhos e Gerentes.  

Rênio Quintas (Guará) relatou que o gerente de cultura antes da LOC era um cargo 

utilizado pelos deputados para colocar cabos eleitorais que não haviam nenhum 

comprometimento com a cultura local. Ao normatizar a ocupação da Gerência de Cultura com 

a lista tríplice trouxe o gerente pra dentro da cultura, empossado por uma eleição dos 

Conselheiros de Cultura, com diretrizes pelo CCDF e Conselhos Regionais de Cultura. Segundo 

ele, a publicação da Portaria Conjunta 05/2020 desrespeita os gerentes de cultura pois 

estabelece acesso a recursos de financiamento não previstos para projetos, e que somente por 

emendas parlamentares seriam viáveis, deixando assim o gerente a mercê para os políticos 

decidirem onde investir. Considerou um desrespeito a publicação de uma portaria sem passar 

pelo crivo do CCDF, uma vez que ele quem estabelece as diretrizes das politicas sociais 

culturais. Solicitou então a suspensão da normativa. Parabenizou o Secretário de Cultura, 

Bartolomeu Rodrigues, pelo empenho em levantar o recurso de forma clara para a reforma do 

Teatro Nacional Cláudio Santoro, diferentemente do gestor anterior, Adão Cândido, que tentou 

reverter o FAC para tal. 

Técio Mendes, Gerente de Cultura de Águas Claras, alegou não haver a participação 

efetiva do CCDF junto aos Conselhos Regionais. Não viu malefício algum na publicação da 

Portaria e na verdade fez que aproximar os debates. Questionou sobre a falta de presença dos 

Gerentes na elaboração da nota técnica a ser enviada para a SECEC em pleno momento de 

eleição. Acredita que a portaria indicará um novo caminho, mostrará o que o CCDF possui no 

âmbito do poder, como os Conselhos Regionais e agora os Gerentes, uma vez que os gerentes 

são eleitos pelos conselhos regionais, que por sua vez elegem o CCDF e assim é fortalecido por 

essas instâncias. Cada região administrativa possui um ponto diferenciado, seria necessário 

ouvir cada uma. Se colocou a disposição em complementar a nota no que for necessário, mas 

acredita que a portaria veio para o bem. 

Lucas Rafael, explanou sobre um apontamento apresentado anteriormente quanto a 

SECEC possuir excelentes técnicos legais. Expressou que toda lei é precedida de uma filosofia, 

de uma intenção, e quem escreveu a LOC foram os fazedores de cultura, a comunidade cultural 

num trabalho de meses, não um técnico ou um governador. Explanou que quando um técnico 
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tem um olhar frio não compreende sua real intensão, pois o que está escrito se encontra um 

pouco à frente. Ressaltou o quanto é importante a gerencia de cultura estar vinculada à 

Secretaria de Cultura e não à Secretaria das Cidades. Finalizou questionando sobre qual a real 

ação da SECEC em trazer os Gerentes para a Secretaria de Cultura, uma vez que a Lei existe 

para permitir a continuidade das políticas culturais corretamente.    

Luciano Ibiapina, morador de Vicente Pires desde que era uma comunidade agrícola, 

expôs sua preocupação pela falta de cultura na região. Questionou sobre o que adiantava 

avançar na lei se, mesmo passando por um processo eleitoral, os administradores interferiam. 

Relatou que eleições realizadas em RAs muitas vezes os mais votados não foram eleitos. 

Incentivou a união de todos nos trabalhos e a luta para um bem maior futuro.  Disse se preocupar 

em fortalecer a cultura na região para desenvolver toda cadeia produtiva. 

Jozivaldo, explanou sobre a importância da Gerência e o quanto se sentem solitários nas 

ações e que o processo das eleições para os CRCs o fez sentir mais participativo perante a 

comunidade. Informou que os gerentes sentem falta de participação em alguns processos como 

essa normativa, algo construído para eles, porém sem consulta-los. Informou também que os 

gerentes de cultura irão elaborar uma nota técnica a ser apresentada para SECEC.  

Após ouvir as falas, o Conselheiro Wellington Abreu relatou a falta de diálogo entre as 

instâncias como unanimidade nas manifestações. A Conselheira Rita Andrade ratificou a falta 

debate no tramite desta portaria. Citou como ponto de partida, a fala do Secretário de Cultura, 

num debate para tratar sobre a lei Aldir Blanc, que “A melhor forma de um gestor público não 

errar é dialogar com a sociedade civil”. Propôs que a nota técnica fosse enviada para os gerentes 

de cultura, e que posteriormente fosse agendado uma reunião extraordinária somente com os 

gerentes para debater sobre a nota do CCDF em conjunto com elaborada pelos mesmos, como 

foi dito anteriormente pelo gerente de cultura Jozivaldo.  

A Conselheira Solisângela Montes propôs uma reflexão ao CCDF questionando sobre 

quando o Conselho buscou os Gerentes de Cultura para alguma consulta. Elucidou que o 

Secretário esteve várias vezes em contato com o Conselho e tem atendido todas demandas 

enviadas a ele. Concordou que houveram equívocos, mas seria necessário respeito, e que a 

maioria luta para a ampliação de democratização das políticas culturais. Finalizou informando 

que a Secretaria estaria apta a receber todas manifestações.   
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O Conselheiro Wellington Abreu se disse surpreso ao perceber que os encaminhamentos 

para a elaboração da portaria não passaram pelo crivo do CCDF uma vez que há Conselheiros 

presentes na construção da mesma.  Ressaltou que o CCDF é um bloco para atender as 

demandas da sociedade civil e ela não está sendo atendida. A Conselheira Solisângela Montes 

esclareceu que também é representante da atual gestão e respondeu em nome dela ao sentir que 

foi atacada. 

A Conselheira Iariadney Alves manifestou sobre todos caminharem com respeito mas 

ressaltou que tanto o CCDF quanto a comunidade, gerências se manifestaram pela falta de 

diálogo. Disse haver falha na comunicação e da necessidade em construir uma comunicação 

mais próxima, que para uma construção coletiva seria preciso debater junto. Ressaltou que a 

portaria lançada sem o olhar do CCDF não representava uma construção coletiva, e que 

tampouco passou pela gerência. As críticas feitas eram para melhorar, e que foram críticas 

coletivas em todas instâncias. Disse também sentir falta nessa rede dos outros conselhos, que 

seria necessário alcança-los. Complementou que a SECEC deveria abrir a portaria as sugestões 

apresentadas pois para construir seria necessário ouvir. Ratificou a proposta da Rita para a 

realização da reunião conjunta com os gerentes e construir coletivamente a portaria. 

A Conselheira Rita Andrade declarou que no ano de 2019 foram propostas pelo CCDF 

reuniões presencias com representantes culturais de sociedade civil, incluindo os gerentes de 

cultura, e a SECEC não havia enviado nenhum representante.  

Foi deliberado pelo Pleno que a Nota Técnica será enviada aos gerentes, via SEI, para 

que tenham a consciência do ponto de vista do CCDF, e que a próxima reunião extraordinária 

seria para tratar os pontos apresentados pela Nota Técnica e debater a portaria junto aos gerentes 

de cultura. Foi deliberado também pelo encaminhamento da solicitação pela suspensão da 

portaria (Nota Técnica) à SECEC até que o debate seja realizado, e incorporar as posições dos 

gerentes na consulta, pois um ato normativo sem a participação das instancias de deliberação 

no processo não deveria estar em vigência.  

O Conselheiro Pedro Paulo de Oliveira, manifestou ser a favor da suspensão, mesmo 

sendo representante do governo, pois haveria a necessidade de ajustes dentro da portaria. 

Complementou que todos deveriam ser ouvidos. 
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Pronunciamento sobre o não cumprimento da Secretaria sobre o Artigo:  

Art. 64 - Fundo de Apoio à Cultura – FAC 

§ 3° A  gestão do FAC observa o seguinte calendário anual: 

I – até 31 de janeiro, é publicado o saldo do exercício anterior;  

 O Conselheiro Wellington Abreu questionou sobre a publicação do superávit para os 

projetos do FAC pois a comunidade cobrou e não foi publicado. A Conselheira Solisângela 

Montes informou que não possui de imediato as respostas e complementou que a publicação 

não dependeria somente da SECEC mas também da Secretaria de Economia, talvez por isso a 

demora na publicação. 

 No que se refere à Minuta Padrão do Edital a ser lançado, o Conselheiro Wellington 

Abreu informou que a minuta havia sido debatida pelo CCDF, porém o CCDF não foi 

comunicado sobre a consulta pela comunidade cultural. A conselheira Sol Montes esclareceu 

que ainda não havia sido realizada nenhuma audiência com a comunidade, e que a mesma estava 

prevista para o dia seguinte. Complementou que ao sair a sugestões pela comunidade, o texto 

será submetido ao CCDF junto com a escuta. Solicitou então uma reunião extraordinária para 

dar prioridade à minuta do edital. Esclareceu também aos Conselheiros que a Minuta Padrão 

debatida naquele momento se referia a sugestão do texto para os próximos editais a serem 

lançados ainda este ano. Quanto a Minuta Padrão, base para todos os editais, já estava pronta e 

aprovada após a consulta do CCDF, e que inclusive a pontuação sugerida pelo Conselho havia 

sido considerada. Informou que a Minuta Padrão acompanha o texto dos editais e a partir do 

momento que CCDF fechar o texto final para os próximos editais, com as sugestões da 

sociedade, os dois seriam encaminhados juntos à Procuradoria Geral. A Conselheira 

disponibilizará para o Conselho averiguar a proposta referendada por ele.  

A Conselheira Beth Fernandes explicou que a Minuta Padrão é uma minuta ampla que 

abrange vários editais e que segue para a procuradoria para servir de base para o que vier depois. 

Neste momento, dado o prazo para cumprir a LOC e apresentar edital, todas as sugestões foram 

acolhidas neste edital específico, mas a Minuta Padrão estaria sendo fechada para envio à PGDF 

pois o prazo para devolução demoraria.  

A Conselheira Fernanda Adão se disponibilizou a fazer os levantamentos e análises 

necessárias à Minuta assim que for encaminhada. Disse que a Minuta Padrão foi acatada e agora 
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caberia ao CCDF analisar a minuta deste edital específico, com suas delimitações especificas a 

serem atendidas neste segundo semestre. 

A Conselheira Rita Andrade disse esperar o lançamento de vários editais para a 

sociedade civil que estava necessitada e reiterou a utilização dos 5% do FAC para celeridade 

no processo. 

 

Art. 65° - Regulamentar o parágrafo 5 

 No que se refere ao Artigo 65 §5º da LOC, o Presidente Wellington Abreu reforçou a 

necessidade de finalização das condições de acesso de fomento por proponente aos Editais. 

Informou que após a formulação da resolução seria necessária uma leitura na minuta final do 

edital para analisar o que foi alterado. O documento precisaria ser publicado emergencialmente 

para não prejudicar a comunidade. 

 

 Dayse Hansa, em uma fala pela sociedade civil, manifestou quanto a devolutiva dos 

editais de manutenção de grupos e espaços culturais que não são lançados desde 2017. Solicitou 

um pronunciamento do CCDF quanto a isso e informou o encaminhamento de uma carta ao 

gabinete mas não obteve resposta. A conselheira Rita Andrade lembrou que o audiovisual 

também não é lançado desde 2018.  

Quanto aos editais que serão lançados, a conselheira Beth Fernandes informou que o 

Subsecretário João Moro faria um pronunciamento em breve sobre o lançamento. 
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A reunião encerrou-se às 13h00, ficando a atribuição de redação da ata para a assessora 

Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e Conselheiras 

no dia 14 de agosto de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e 

Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 14 de agosto 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 

349ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 12/08/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Neide Nobre 
10:02 

Bom dia 

GAMBIRASIO ALBERTO 
10:04 

obrigado 

Tereza Padilha 
10:05 

bom dia amora Tom! 

bom dia pessoas maravilhosas! 

TERCIO SOUSA 
10:05 

Bom dia! Tercio Gerente de Cultura de Águas Claras 

Tereza Padilha 
10:05 

podem invadir minha conta! A pessoa vai chorar...kkk 

Beth Fernandes 
10:06 

Bom dia, gentes da cultura! 

Teresa... é o caso aqui! kkkk 

Felipe Boechat 
10:07 

Há amigos tentando participar. Tem como convidar? 

Ou enviar um link pra terem acesso? 

Você 
10:07 

bom dia! 

Felipe Boechat 
10:08 

Bom dia!!!! 

Você 
10:08 

somente com inscrição prévia 

Beth Fernandes 
10:08 

Felipe, tem que se inscrever no email. Não dá pra deixar link aberto 

Felipe Boechat 
10:08 

Certo 

Acredito que apenas indicados por quem se inscreveu 

Você 
10:09 

Por favor, mantenham a câmera e microfone fechados 
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Videoconferência, via Google Meet - Aberto ao Público mediante inscrição prévia pelo link - 

https://forms.gle/ZDXtfigxqZ2WKzNQ7  

Nômade Vídeoarte 
10:10 

kkkkk 

Thiago FREESOOM 
10:12 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Renio Quintas 
10:12 

|Bom dia! 

Luciano Ibiapina 
10:13 

Bom dia 

Neide Nobre 
10:13 

Muito bom 

Beth Fernandes 
10:13 

sem medo de ser feliz 

julimar dos santos 
10:13 

Bom dia a todos 

Parabéns pela resistência 

Luciano Ibiapina 
10:15 

Obrigado 

Thiago FREESOOM 
10:15 

bom dia 

vamos que vamos  

Alaor Rosa 
10:16 

Bom dia . Agora vai! 

Beth Fernandes 
10:17 

Bom dia, Iara 

julimar dos santos 
10:17 

Vamos nos apresentar aqui pessoal 

Julimar -Guará 

Iariadney Alves da Silva 
10:18 

Bom dia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Rosângela Lima 
10:18 

Rosângela Lima - Gerente de Cultura de Santa Maria, bom dia a todos 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZDXtfigxqZ2WKzNQ7
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Beth Fernandes 
10:19 

Nucleo Bandeirante e Park Way.. tem gente aqui? 

Ricardo Gonçalves 
10:19 

Bom dia. Ricardo Zen - Samambaia  

Marco Gomes 
10:19 

Gerente de Cultura de Taguatinga. Bom dia 

Fernanda Barbosa 
10:21 

Planaltina nem tem inscrição 

Thiago FREESOOM 
10:21 

temk sim beth 

Sol Montes 
10:21 

Bom dia a todas e todos.  

Thiago FREESOOM 
10:21 

Thiago Freesoom - Gerente de Cultura do Parkway  

estou presente  

Loane Bernardo 
10:22 

Ascom presente! Loane Bernardo 

Felipe Boechat 
10:22 

Gostaria de falar 

Loane Bernardo 
10:22 

Bom dia, pessoal 

Beth Fernandes 
10:22 

Bom dia, Thiago! 

Rosângela Lima 
10:23 

Com frases de impacto 

Beth Fernandes 
10:23 

Joana pode dar essa informnação. Ela já falou com a TI 

Loane Bernardo 
10:24 

Vou passar os posicionamentos para a chefia da ASCOM 

Fernanda Barbosa 
10:24 

Joana áudio baixo 

Rosângela Lima 
10:24 
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Por favor aceitem o Gerente de Cultura Jozivaldo (Num Só Piscar) 

Beth Fernandes 
10:25 

Vamos passar a demanda para a Ascom 

Felipe Boechat 
10:26 

Eu gostaria de falar 

julimar dos santos 
10:27 

É pessoal precisamos melhorar no designer, é muito importante, com todo respeito aos profissionais, 

temos que ter artes mais convidativas e menos institucionais, 

Loane Bernardo 
10:27 

Sim. Estamos empenhados em ajudar 

Iariadney Alves da Silva 
10:28 

Obrigada, Loane. 

Beth Fernandes 
10:28 

Quem não estiver falando, por favor desligue microfone e video. A transmissão fica melhor para todos 

Neide Nobre 
10:28 

Quero aqui deixar dois informes de duas ações que irão acontecer hoje - A Técnica faz o seu 

espetáculo, o COLETIVO BACKSTAGE BRASÍLIA, faz hoje às 18h, ato símbolo (não presencial) em 

prol das pautas da categoria do Backstage + Drive Thru de Arrecadação de Alinhamentos - Escuta 

Aldir Blanc hoje das 19 as 20 horas inscrição e-mail mailto:escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br - 

Beth Fernandes 
10:29 

Temos um spot pronto para as radios comunitárias,. Estamos disponibilizando nos grupos das macro 

quem mais quiser receber o spot, manda o contato que a gente entrega! 

Loane Bernardo 
10:30 

Sim, Rita. Vou levar para a chefia. Obrigada 

Renio Quintas 
10:30 

bom dia Beth manda pra mim obrigado  

Beth Fernandes 
10:30 

ok 

Renio Quintas 
10:30 

mailto:maestro.quintas@gmail.com 

Beth Fernandes 
10:31 

foi, Renio 

Renio Quintas 
10:31 
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pode mandar pro meu zap tambem por favor? 

Beth Fernandes 
10:31 

mandei no zap 

Renio Quintas 
10:31 

obrigado bjs 

Fernanda Barbosa 
10:32 

Mando no grupo da macro maestro 

julimar dos santos 
10:32 

Pessoal algumas pessoas estão aguardando o Link de reposta por e-mail 

Ricardo Gonçalves 
10:33 

Tem alguns gerentes de RA's tentando acessar e não conseguem. Permissão  

Fernanda Barbosa 
10:33 

Qual resposta Julimar? Da reunião? Ou inscrição? 

Beth Fernandes 
10:34 

Está no edital. As candidaturas serão validadas pelo CCDF 

Renio Quintas 
10:34 

gratidão Fernanda 

Beth Fernandes 
10:34 

após o encerramento das inscrições 

Rosângela Lima 
10:35 

Eu gostaria de saber o nome do inscrito 

Renio Quintas 
10:35 

peço a palavra Presidente 

Stella Domenico 
10:36 

Qual o email da Joana?? 

Rosângela Lima 
10:36 

Pois duas pessoas diz, estar inscrito e não consta 

Você 
10:36 

mailto:eleicoescrcdf@gmail.com 

Renio Quintas 
10:37 

Rosangela essa informação é confidencial 

Rosângela Lima 
10:38 
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Obrigada Rênio 

Marco Gomes 
10:38 

Alguns gerentes ainda não foram aceitos para entrar na reunião ou tiveram a solicitação negada 

Beth Fernandes 
10:39 

Marcos, diz aí os emails, para Joana e Wellington poderm autorizar 

Bom dia quem está chegando! 

Márcio Nunes 
10:40 

Bom dia. Márcio Nunes - Gerente de cultura de Ceilândia 

Num Só Piscar Oficial 
10:40 

Bom dia!!! Jozivaldo Sao Sebastião, Gerente de Cultura 

Renio Quintas 
10:40 

Estamos Juntos Rosangela, abraços 

Marco Gomes 
10:40 

mailto:rosemariashow@gmail.com - mailto:marcionunesp@gmail.com - 

Ricardo Gonçalves 
10:41 

Márcio já entrou, Marcão 

Marco Gomes 
10:41 

mailto:jozivaldonsp@gmail.com 

Beth Fernandes 
10:41 

Joana, veja ai os emails que Mrcos postou. Deixe entrar 

Renio Quintas 
10:41 

bom dia Jozivaldo! 

Marco Gomes 
10:42 

mailto:mpgilpereira@gmail.com 

Ricardo Gonçalves 
10:42 

mailto:mpgilpereira@gmail.com 

Você 
10:45 

sim. Obrigada! 

julimar dos santos 
10:48 

Julimar gostaria de me inscrever 

Você 
10:48 

Por favor, mantenham a câmera e microfone fechados 
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Dayse Hansa 
10:48 

Bom dia pessoal 

Erica Lewis 
10:49 

Bom dia!!!! 

julimar dos santos 
10:49 

Renio poderia mandar aquele link da entrevista no Guará Vivo, é uma aula sobre conselhos regionais 

Beth Fernandes 
10:49 

Estamos aguardando os questionamentos para encaminhar. 

Ricardo Gonçalves 
10:50 

3 anos de comprovação de atuação artística na RA a qual se pretende se candidatar e apenas 2 anos 

de comprovação de residência no DF. Por favor, explanem sobre isso, por favor  

Sol Montes 
10:50 

Solicito inscrição presidente 

Rosângela Lima 
10:51 

Ricardo, Quer dizer que você pode estar morando no entorno e atuando n DF 
Isso acontece muito 

Máximo Mansur 
10:54 

Gostaria de me escrever como um dos fundadores da Rede Unificada de Cultura Periférica, aqui do 

Sol Nascente e Por do Sol. Maximo Mansur  

Iariadney Alves da Silva 
10:55 

Ricardo, os 3 anos de atuação e 2 anos de comprovação de residência está disposto no art.20, II da 

LOC. A própria lei prevê essa obrigatoriedade, essa construção deu-se pela necessidade de uma 

atuação maior que dois anos prevista para comprovação de residência. 

Beth Fernandes 
11:00 

Meire, por favor, feche o MIC 

Tereza Padilha 
11:01 

meire Cardoso fecha por favor o microfone 

Wellington Abreu 
11:01 

jahahahahahaha 

hoje vamos botar pr acorrer 

Nômade Vídeoarte 
11:01 

Meire é gerente de cultura do vicente 

Kuka Escosteguy 
11:01 
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Misericórdia ! 

Dayse Hansa 
11:01 

E muita emoção 

Você 
11:01 

Por favor, mantenham a câmera e microfone fechados 

Sol Montes 
11:01 

Verdade, muita emoção. 

Marco Gomes 
11:02 

Essa nota precisa ser enviada a todos para manifestações. 

Beth Fernandes 
11:03 

Estavamos apenas aguardando para encaminhar, Fernanda, conforme tratado semana passada 

Nômade Vídeoarte 
11:03 

isso Kuka, rodar o que já existe, não inventar uma nova roda 

Ricardo Gonçalves 
11:03 

Gostaria de receber essa nota técnica: mailto:cabavalent@hotmail.com 

Marco Gomes 
11:03 

Obrigado Wellington. 

Rosângela Lima 
11:05 

Por favor, envie a Nota Técnica para os Gerentes 

Rosângela Lima 
11:05 

Por favor, envie a Nota Técnica para os Gerentes 

TERCIO SOUSA 
11:05 

Vocês estão apontando o dedo para a Secretaria e estão fazendo a mesma coisa. Emitindo uma nota 

para Secretaria sem a consulta dos Gerentes de Cultura e dos Conselhos de Cultura. Para que serve 

nossa instância? Por favor revejam esta postura antes de encaminhar o ofício. Tercio gerente de 

Cultura Águas Claras. 

Rosângela Lima 
11:06 

Abram um diálogo com os Gerentes 

Ricardo Gonçalves 
11:06 

Ótimo, Tercio 

Kuka Escosteguy 
11:06 

O Conselho está fazendo isso agora, exatamente 

Rosângela Lima 
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11:06 

Melhorar sim, suspender não 

Ricardo Gonçalves 
11:06 

Não, já fizeram  

TERCIO SOUSA 
11:06 

Este é o momento de ouvir os gerentes que aqui se fazem presentes. Ou nós não temos voz no 

conselho? 

Renio Quintas 
11:07 

gostarian de me inscrver 

Kuka Escosteguy 
11:07 

A reunião tá começando 

Ricardo Gonçalves 
11:08 

Obrigado, Sol 

Fernanda Barbosa 
11:08 

Queremos exatamente isso Tércio, debater. Não participamos do debate. E a suspensão é 

justamente até corrigir o que está em desalinhamento. 

Nômade Vídeoarte 
11:08 

Mas pq o governo não passa logo os gerentes para carga da secec como preconiza a LOC? A rede 

íntegra parece o jeitinho brasileiro, os gerentes continuam sobre a tutela da secretaria das cidades. 

Iariadney Alves da Silva 
11:08 

Tercio, o intuito dessa discussão é estreitar o diálogo. A construção de uma rede deve ser construída 

a muitas mãos e conforme o Sistema de Cultura. Precisamos das gerências, crcs, CCDF e Secretaria. 

Wagner Lima 
11:08 

Obrigado Solllllll 

🥰 

Beth Fernandes 
11:08 

Por favor, fecham a câmera. Melhora a trnsmissão para todos e todas 

Marco Gomes 
11:08 

Por favor. não somos coitados, nem temos 2 patrões 

Iariadney Alves da Silva 
11:09 

Me inscrevo. 

Renio Quintas 
11:09 

me inscrevo sociedade civil 

Você 
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11:09 

Inscritos até o momento - Comunidade: Felipe Boechat Julimar Santos Rênio Quintas  

Kuka Escosteguy 
11:11 

Há mais de 20 anos se coloca esta questão dos gerentes serem vinculados às administrações e não 

à secretaria, é preocupação do conselho fortalecer os gerentes, assim como da comunidade cultural. 

Máximo Mansur 
11:11 

Máximo Mansur  

Sol Montes 
11:11 

Isso é uma construção Lucas Nômade. Respeito seu ponto de vista, mas não concordo com ele. 

TERCIO SOUSA 
11:12 

O CCDF precisa ser presente nas gerências e nos Conselho Regionais o que não acontece. A 

preocupação do CCDF com a portaria não está pautada na opinião dos segmentos que defendem a 

nossa Cultura. Então sugiro que seja ouvido cada segmento para depois termos uma proposta para a 

Secretaria de Cultura. 

Beth Fernandes 
11:13 

Oi? 

Sol Montes 
11:14 

Tercio, o Lucas não fala pelo CCDF. 

Márcio Nunes 
11:14 

Rita, o Conselho também poderia dialogar com Os gerentes. Pois também somos representantes da 

comunidade Cultural, pois fomos eleitos por ele. Sempre somos surpreendidos 

Rosângela Lima 
11:14 

Ele fala pelos Gerentes 

Alaor Rosa 
11:14 

É isso aí Rita! 

Débora Aquino 
11:15 

Falou tudo Rita!!! 

Nômade Vídeoarte 
11:15 

Sou sociedade civil e não fiz crítica nenhuma aos gerentes 

Sou sociedade civil nessa reunião gente 

Você 
11:15 

Desculpe, Inscritos até o momento - Comunidade: Máximo Mansur Felipe Boechat Julimar Santos 

Rênio Quintas 

Nômade Vídeoarte 
11:15 
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Inscrição 

Marco Gomes 
11:16 

Boa Tercio. Algumas pessoas falam de Gerentes e apoiaram e apoiam gerentes que não passaram 

pô processo preconizado na LOC. Abram os olhos. 

Você 
11:16 

Inscritos até o momento - Comunidade: Máximo Mansur Felipe Boechat Julimar Santos Rênio Quintas 

Lucas Rafael 

Kuka Escosteguy 
11:17 

Quer dizer: a secec não abriu a discussão para os conselhos e para a sociedade civil. O Conselho 

botou em pauta pública hoje, e ele não está dialogando com os gerentes? Entendo que é justamente 

o contrário o que está sendo feito aqui 

Num Só Piscar Oficial 
11:17 

Gostari de fala 

Marco Gomes 
11:17 

Engano seu Iara. A maioria dos Gerentes não são provenientes de lista tríplice 

Máximo Mansur 
11:19 

como estão as incrições  

? 

Sol Montes 
11:20 

Você está escrito Mansur 

Tereza Padilha 
11:20 

quando se ouvi a comunidade com certeza vai da certo. 

Wellington Abreu 
11:20 

Máximo Mansur Felipe Boechat Julimar Santos Rênio Quintas Lucas Rafael  

Wellington Abreu 
11:21 

Máximo Mansur Felipe Boechat Julimar Santos Rênio Quintas Lucas Rafael Josivaldo  

Num Só Piscar Oficial 
11:21 

Obrigado Sol 

Nômade Vídeoarte 
11:21 

Claro clap clap 

Fernanda Barbosa 
11:21 

Arrasou sou companheira! Assim dá gosto lutar! 

Marco Gomes 
11:23 
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Isso também Kuka 

Marco Gomes 
11:23 

Boa Iara. 

Beth Fernandes 
11:23 

Isso, Iara.  

Rosemaria *H* Santos 
11:24 

Obrigada 

TERCIO SOUSA 
11:24 

Com certeza é importante que seja divulgada a nota. Já que não tivemos acesso a opinar.. 

Márcio Nunes 
11:24 

Ótimo. Lara, vamos poder opinar sobre a nota? 

Podemos construir com o CCDF ? 

Ricardo Gonçalves 
11:24 

Márcio, podemos formular a nossa  

Tambem  

Márcio Nunes 
11:25 

E porque se fala muito em diálogo, mas não chegou aqui 

Iariadney Alves da Silva 
11:26 

Marcio, a construção é coletiva e as gerencias devem ser ouvidas. 

Henrique Behr 
11:27 

Bom dia.Desculpem-me o atraso. Gerente de Cultura do Sudoeste/Octogonal. 

Raphael Veiga 
11:28 

Sim 

Melo Magalhães Advocacia 
11:28 

Vou ter que dar uma saída rápida, estou no celular. Daqui a pouco eu volto 

Márcio Nunes 
11:28 

Vamos aguardar esse convite. Pois estou a mais de 1 ano e meio e até agora fomos convocado 1 

única vez não para tratar desses assuntos. A única coisa que ouvimos foi..gerentes = patinho feio - os 

coitados entre outros ... acredito que até o final dessa plenária apareça outros adjetivos. 

Débora Aquino 
11:29 

Grande Henrique Behr presente!!!!! 

otimo julimar estudo biblico da loc !!!!!!! 

já 

TERCIO SOUSA 
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11:32 

poderia me inscrever..Tercio Mendes 

julimar dos santos 
11:34 

Kakakakak, ou o I-Ching Débora faz um pergunta joga as moedas e lê kaka 

Débora Aquino 
11:34 

otimo  

Luciano Ibiapina 
11:34 

Gostaria de me inscrever Luciano 

Você 
11:34 

Rênio Quintas Felipe Boechat Lucas Rafael Tércio Mendes Luciano Ibiapina 

Sol Montes 
11:35 

Nisso concordamos Renio, o Gerente não tem que ser um instrumento político de ninguém e o Integra 

combate isso. Empodera. 

Débora Aquino 
11:36 

Mais só saiu o Adão ele deixou o paraíso todo ate a maça kkkkk tem que mudar os gestores se não o 

Barto estará sem aliados!!! A mentalidade é a mesma do adão não conversar com a comunidade! 

Henrique Behr 
11:37 

Estamos juntos, Débora! :) 

Alaor Rosa 
11:37 

Rênio , Temos que estar recordando a história todo o tempo para que mais pessoas entendam que a 

evolução já está acontecendo. temos normativas através da loc. Que o poder público respeitem as 

leis! 

Débora Aquino 
11:38 

falou tudo Alaor 

Nômade Vídeoarte 
11:38 

Faltou eu 

Prossiga 

Débora Aquino 
11:39 

Grande Tercio!!!! 

Alaor Rosa 
11:39 

Débora, estou o tempo todo dizendo o mesmo , não adianta mudar o secretário se a equipe do 

desmonte continua atuando . 

Débora Aquino 
11:40 

è o que falei o Barto tadinho um inocente no meio dos adãozetes 
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Dayse Hansa 
11:40 

GENTE, tu ta propondo desfazer de quem votou em vc? 

vc levou pro seu crc? 
que o CRC de aguas claras pensa da sua fala e defesa? 

Nômade Vídeoarte 
11:41 

Ainda tem CRC em clear Waters? 

Beth Fernandes 
11:41 

Debora, qual sua RA?  

Ricardo Gonçalves 
11:41 

Boa, Tercio  

Fernanda Barbosa 
11:41 

não mepula] 

Sol Montes 
11:42 

Inacreditável o desrespeito a capacidade de cada um. Sou daqui Débora Aquino, tenho uma história 

nessa cidade, preta, periférica, mereço respeito, diferente de você que é do Rio Grande do Sul e fica 

querendo dar o tom da Cultura no DF. 

Alaor Rosa 
11:45 

Rafael, vc não ofendeu ninguém, cumpra-se a Lei . 

Num Só Piscar Oficial 
11:46 

Nao falei Presidente 

Dayse Hansa 
11:47 

compa luciano, todo lugar tem cultura 

TERCIO SOUSA 
11:47 

A rede integra não vem contra o CCDF e muito menos contra a LOC. A Rede Integra vem construir 

um debate pautado na construção de um diálogo pautado na visão futura e não no passado. O 

passado nos serve para analisarmos os pontos que não foram bons e construir uma nova proposta 

que acompanhe o avanço da sociedade com o avanço da tecnologia. Acredito que o momento é ideal 

e o terreno está fértil para que possamos construir um diálogo futurista.  

Num Só Piscar Oficial 
11:47 

Jozivaldo 

Dayse Hansa 
11:47 

o q pode faltar sao meios para exercer, equipamentos culturais 

mas cultura e produzida por individuos 

e ela existe ate numa pequena vila de 5, 10 pessoas 
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Dayse Hansa 
11:48 

viva 

Neide Nobre 
11:48 

Muito importante 

Rosemaria *H* Santos 
11:49 

Boa Luciano 

Máximo Mansur 
11:49 

Temos que de fato sem ofensas respeitarmos nossa história  

é necessário compreendermos o papel das periferias nessa discussão  

Rosângela Lima 
11:50 

A transmissão tá boa 

Iariadney Alves da Silva 
11:51 

Por isso a rede precisa ser de fato integrada, gerências, CRCs, CCDF, CONEC, todos os conselhos 

juntos. 
Todos precisam ser ouvidos. 

Beth Fernandes 
11:52 

Sim, Rosangela, para você e para mim. Mas há vários tipos de conexão. 

julimar dos santos 
11:52 

CCDF SECEC e Gerências de Cultura precisam ampliar o diálogo e as ações  

Rosângela Lima 
11:52 

Diálogo é muito importante 

Máximo Mansur 
11:53 

como nós do sol nascente e por do sol assim como outras periferias de onde passei, onde sempre 

ficamos as margens das reais decisões acerca das verbas publicas  

Iariadney Alves da Silva 
11:54 

Construir juntos. É o que o CCDF quer. Precisamos dos gerentes, dos conselhos e da secretaria. A 

gente só avança coletivamente.  

julimar dos santos 
11:54 

vamos ser amigos gente, e fazer esse trisal aí CCDF, SECEC e Gerências de Cultura  

TERCIO SOUSA 
11:55 

Como sugestão poderíamos adiar a entrega da nota do CCDF e apresenta-la aos gerentes de cultura 

para suas considerações e até ajustes se for o caso.  

Iariadney Alves da Silva 
11:55 
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A construção coletiva está sendo proposta basta o aceite da Secretaria. 

Nômade Vídeoarte 
11:55 

Põe aqui no chat tb 

Alaor Rosa 
11:55 

Importante incluir, ouvir , respeitar e trabalhar junto com os fazedores de Cultura das periferias. 

Henrique Behr 
11:55 

Entendo que a Rede Integra Cultura reforça a LOC. Dá um impulso à integração dos responsáveis 

pelo fomento à cultura, CCDF, SECEC, Gerentes de Cultura, CRCs, Agentes Culturais, etc. 

Ricardo Gonçalves 
11:55 

nós gerentes também nos debruçaremos no estudo da Rede e lançaremos uma nota técnica acerca. 

Quem sabe uma nota posterior conjunta com o CCDF  

Sol Montes 
11:56 

Solicito inscrição 

julimar dos santos 
11:56 

participação social como foi dito é a pérola da LOC, vamos todos juntos, Gerências de cultura , 

CCDF, Sociedade civil, CCRs 

Iariadney Alves da Silva 
11:56 

Ricardo, sugiro que possamos realizar uma nota conjunta. 
Realizar debates conjuntos, assim avançaremos. 

Rosângela Lima 
11:57 

Sim. uma nota conjunta 

julimar dos santos 
11:58 

vlw Rita, achei ótima a ideia  

Rosângela Lima 
11:58 

Boa Rita 

julimar dos santos 
11:58 

clap clap clap clap 

Débora Aquino 
11:59 

boa Rita 

Num Só Piscar Oficial 
11:59 

Otima proposta Rita  

Henrique Behr 
11:59 

Muito bom 
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Rita Andrade 
11:59 

quero me re-inscrever. 

Kuka Escosteguy 
12:00 

Resumindo, o x da questão foi a falta de discussão e diálogo sobre esta portaria. 

julimar dos santos 
12:00 

bem lembrado faltou iniciativa de todas as partes, SECEC, CCDF e Gerências 

Fernanda Barbosa 
12:00 

Realmente Sol! Ele quis, mas a equipe não trouxe para a comunidade e pleno do CCDF. 
Por isso estamos trazendo agora para o debate. 

Beth Fernandes 
12:01 

Secretario atendeu solicitação do CCDF e esteve presente sexta-feira passada,em reunião a que foi 

convidado. 

Neide Nobre 
12:01 

É imprescindível o entendimento da necessidade de ampliação dos debates e da participação em 

escutas da Sociedade Civil. Quando elegemos os interlocutores os representantes, esses não podem 

deixar de dialogar com quem os elegeu. Compartilhamento de informações já. 

Num Só Piscar Oficial 
12:02 

Obrigado Sol 

Alaor Rosa 
12:02 

Sol vc tem razão, o respeito a todos é fundamental . 

Beth Fernandes 
12:03 

Acho que você está confundindo as coisas Wellingrtn 

Ricardo Gonçalves 
12:03 

Obrigado, Sol  

Sol Montes 
12:03 

Sou gestora da Secec também 

Débora Aquino 
12:04 

Isso ai presidente do CCDF! 

julimar dos santos 
12:04 

Wellington mas o CCDF seria só para acompanhar a lista tríplice? 

E as cidades que ainda não tem Gerente pela lista tríplice? Qual o parecer do CCDF? e da SECEC? 

Sol Montes 
12:05 

Vamos Iara 
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Márcio Nunes 
12:05 

Perfeito Lara. 

Digo isso também pela parte do CCDF.. precisam entender que os gerentes de hoje não são mais 

pessoas alheia a cultura. 

Renio Quintas 
12:06 

O CCDF foi forjado para estabelecer diretrizes propor politicas publicas e fiscalizar os atos normativos 

da Secec 

Beth Fernandes 
12:07 

Perfeito, Renio. 

Neide Nobre 
12:07 

Os cargos e cadeiras não são de um ou de outro são da população. Assim como as decisões tem que 

ser estabelecidas pactuadas entre as partes. Como os gestores irão gerir de forma assertiva sem 

escuta da demanda da população. 

Sol Montes 
12:07 

Você está sendo republicana Iara 

TERCIO SOUSA 
12:09 

Para lembrar.. Hoje só temos dois conselho ativos. Os outros conselhos não existem neste momento.. 

Beth Fernandes 
12:09 

Secretaria está aguardando as considerações da sociedade civil, Iara. O ecretário afirmou isso ao 

Conselho 

Alaor Rosa 
12:09 

Certíssimo Iara. 

Beth Fernandes 
12:09 

Ano passado era outra gestão] 

Sol Montes 
12:09 

Em nenhum momento dissemos que não debateríamos, o próprio Secretário já pediu para 

respondermos e dialogarmos. Estamos juntos na necessidade de fortalecimento dos gerentes.  

julimar dos santos 
12:09 

Mas a interação entre as estâncias é fundamental para a contrução coletiva de fato 

Wagner Lima 
12:10 

Eu tava lá 🙌 

Iariadney Alves da Silva 
12:10 

Os Conselhos não existem e precisamos fortalecer as eleições. Esse é o motivo de estarmos nessa 

luta para realizar eleições. 
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Raphael Veiga 
12:10 

Exato Rita 

Renio Quintas 
12:11 

perfeito Rita 

julimar dos santos 
12:11 

Nem me lembre Rita dessa reunião, passei vergonha com minha administradora, kakakka zuando foi 

bem legal aquele encontro 

julimar dos santos 
12:11 

Nem me lembre Rita dessa reunião, passei vergonha com minha administradora, kakakka zuando foi 

bem legal aquele encontro 

Beth Fernandes 
12:11 

Pelo que entendi, a nota vai ser encaminhada aos gerentes de cultura. 

Neide Nobre 
12:11 

Reuniões abertas 

Raúl Ernesto Larrosa Ballesta 
12:12 

maria luisa se manifestou 

Débora Aquino 
12:12 

E toda vez que tiver uma portaria não pactuada com a sociedade cultural e que não cumpra a lei 

vamos vir aqui! A construção da LOC! Passou pela sociedade civil temos apropriação da lei!!! 

BebeLume 
12:13 

Gostaria de me inscrever Clarice Cardell é possível 

julimar dos santos 
12:14 

Qual foi a decisão em relação ao envio aos Gerentes? 

Ricardo Gonçalves 
12:14 

Exatamente, Beth 

Erica Lewis 
12:14 

Todos concordam em enviar aos gerentes Julimar 

julimar dos santos 
12:15 

Certo 

Rosemaria *H* Santos 
12:15 

Isso 

Ricardo Gonçalves 
12:14 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 20 - de 23 

Exatamente, Beth 

Erica Lewis 
12:14 

Todos concordam em enviar aos gerentes Julimar 

julimar dos santos 
12:15 

Certo 

Rosemaria *H* Santos 
12:15 

Isso 

Rosângela Lima 
12:16 

Primeiro tem que ouvir os Gerentes 

TERCIO SOUSA 
12:16 

Desculpe senhores! Mas estamos errados. Precisamos ouvir os gerentes antes da suspensão.  

Márcio Nunes 
12:16 

Se já vai pedir a suspensão para quer conversar com os gerentes. Cadê a construção o diálogo. ? 

Ricardo Gonçalves 
12:17 

Sendo Gerente de Cultura, voto não pela suspensão. 

TERCIO SOUSA 
12:18 

Para que conversar com o gerentes se vocês já encaminharam a suspensão da Portaria?  

Beth Fernandes 
12:18 

é isso Tercio 

Se vamos ouvir a sociedade e os gerentes... 

Renio Quintas 
12:19 

Para Modificar e depois republicar 

Tereza Padilha 
12:20 

Beth por gentileza desligue o microfone 

Beth Fernandes 
12:21 

tá desligado, Teresa 

Márcio Nunes 
12:22 

Então o encaminhamento e mera formalidade. Haja vista que a opinião dos gerentes de nada irá vale. 

Tereza Padilha 
12:22 

travou 

obrigada Beth. 

Beth Fernandes 
12:22 
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Só ligo quando falo, Teresa... srsrsrsrs 

Neide Nobre 
12:23 

Solicitação reunião com os gerentes aberta a Sociedade Civil 

Renio Quintas 
12:24 

A rede integra é muito importante gente não vamos deixar essa portasria se perder não se 

preocupem 

TERCIO SOUSA 
12:24 

Mas que construção teremos se a nota foi encaminhada? Desculpe mas esta estranho. Se nosso 

debate era para o diálogo porque não conversar antes? 

Renio Quintas 
12:25 

É ajustar e republicar 

Rosângela Lima 
12:25 

Sim, dialogar, ajustar e republicar 

Sol Montes 
12:25 

A Rede Integra é para ouvir os gerentes 

Kuka Escosteguy 
12:26 

Sim, sol, mas a questão é essa, ouvir antes, construir juntos 

Rosângela Lima 
12:27 

Sim rênio 

Renio Quintas 
12:27 

Nem CCDF nem Gerentes de Cultura 

Rosângela Lima 
12:27 

Sim Rênio 

Márcio Nunes 
12:27 

Para mim está bem claro. O CCDF precisa colocar os apontamentos deles. Só isso. Estão falando em 

diálogo e reclamando da SECEC que não consultaram eles para a portaria. Porém não querem ouvir. 

Nao debateram a portaria. 

julimar dos santos 
12:27 

Por mm tudo bem 

Num Só Piscar Oficial 
12:27 

ok 

julimar dos santos 
12:27 

Opa via SEI gostei 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 22 - de 23 

Simbora 

Rosemaria *H* Santos 
12:27 

Concordo. Rosemaria 

Neide Nobre 
12:28 

As escutas precisam ser amplas e com diálogos na busca de convergências 

Renio Quintas 
12:28 

Será debatida enquanto isso seus efeitos estão suspensosdepois o CCDF republica 
desde o ano passado 

Renio Quintas 
12:30 

O Secretario de Economia  

Beth Fernandes 
12:30 

Já enviou? Passe o numero do processo pra gente cobrar a resposta 

Renio Quintas 
12:31 

A gente sabe que é o André Clemente 

Débora Aquino 
12:32 

A gente sabe!!!! 

Sol Montes 
12:32 

Solicito inscrição presidente 

Rita Andrade 
12:33 

Salve os Erês! 

Beth Fernandes 
12:36 

simn, claro! 

Dayse Hansa 
12:36 

CCDF e SECEC, pelamor de todas as deusas e deuses, precisamos ter a devolutiva do edital de 

manutencao de grupos e espacos culturais que desde de 2017 nao e lançado 

Renio Quintas 
12:36 

Sim! fundamental e estruturante 

Beth Fernandes 
12:37 

Exatamente, Fernanda 

Dayse Hansa 
12:38 

gostaria de saber qual o posicionamento da secec e do ccdf sobre a inclusao de manutencao de 

grupos espacos no edital areas 

a gente nao tem retorno de vcs sobre isso 
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nenhuma manifestacao de ambos sobre 

manifestacao oficial 

enviamos carta em 26 de março de 2020 

Dayse Hansa 
12:39 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17TZpsf6p6l8Q0WeNUhKEzmPUkZfFt6ks 

no caso RE-INCLUSAO 

nosso edital nao e lançado desde 2017 

estamos aflitxs 

Sol Montes 
12:40 

A Escuta com a comunidade e o CCDF podem trazer essa sugestão Dayse 

Dayse Hansa 
12:41 

gostaria de me inscrever, caso seja possivel 

Sol Montes 
12:41 

Isso Conselheira Fernanda 

julimar dos santos 
12:44 

tá perdoado  

kkkk 

Dayse Hansa 
12:46 

RE-inclusao 

Beth Fernandes 
12:47 

posso responder 

Num Só Piscar Oficial 
12:48 

obrigado atodos 

Dayse Hansa 
12:49 

por favor presidente 

conste a carta dos espacos que foi enviada 

em 26 de março 

o link esta ai 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17TZpsf6p6l8Q0WeNUhKEzmPUkZfFt6ks 

Dayse Hansa 
12:50 

essas reunioes tem sido engraçadas 

viva a cultura! 
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