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ATA 

350ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 18 de agosto de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 12h00, a 350ª 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 

•        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 10h20, deu início à reunião 

extraordinária com o seguinte assunto: 

ORDEM DO DIA 

10h00 – Portaria Conjunta 05/2020 - Rede Integra Cultura  

 

Conforme acordado na 349ª Reunião Extraordinária, a 350ª Reunião Extraordinária do 

CCDF foi voltada ao debate fechado junto aos Gerentes de Cultura sobre a nota técnica 

elaborada pelo CCDF, representantes da Sociedade Civil, quanto a Portaria Conjunta 05/2020 

– Rede Integra Cultura e a análise da Portaria em si. 

 O Presidente do Conselho de Cultura do DF, Wellington Abreu, iniciou as atividades 

indagando sobre onde havia partido a iniciativa pela reunião. O Gerente de Cultura de 
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Taguatinga, Marco Gomes, esclareceu que a reunião havia sido solicitada pelos Gerentes de 

Cultura para debater a nota técnica sobre a Portaria Conjunta 05/2020 elaborada pelo CCDF, 

mas como a nota já havia sido enviada para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – 

SECEC, os Gerentes não viam mais a razão de estarem ali. Diante do não atendimento do CCDF 

aos Gerentes quanto o acesso prévio ao envio à SECEC, os gerentes disseram se fazer presentes 

à reunião por respeito ao CCDF. A fala foi ratificada pelo Gerente do Guará, Julimar Santos, 

que complementou afirmando que o Fórum de Gerentes de Cultura optou por não debater sobre 

a nota pois a mesma já havia sido enviada sem a escuta dos gerentes, mesmo não havendo 

consenso na votação.  Segundo Marco Gomes, não foi decidido nenhuma ação pelos Gerentes 

até aquele momento. 

 A Conselheira Fernanda Adão explicou que a nota se tratava de um documento técnico, 

não era recomendação ou parecer. Esclareceu que assim como os Gerentes de Cultura, a Portaria 

não havia sido dialogada antes de sua publicação e ao receber o material o CCDF se posicionou 

para que todas as instâncias de participação do SAC-DF fossem ouvidas conforme previsto pela 

Lei Orgânica da Cultura. Informou que diante de uma ação que não respeitou os caminhos 

corretos previstos na LOC, o CCDF se posicionou tecnicamente para que posteriormente fosse 

feita uma recomendação consolidada, em conjunto com as manifestações da sociedade civil, do 

movimento cultural e dos Gerentes. Apoiou as manifestações apresentadas pelo Fórum ao ver 

um organismo que faz parte do SAC estar funcionando plenamente. Após ouvir a Conselheira, 

o Gerente Marco Gomes expressou a falta de clareza sobre o objetivo real da reunião. 

 A Conselheira Rita Andrade explicou que a NT foi uma forma de pronunciamento do 

CCDF à SECEC pela falta de consulta no processo de construção da Portaria. Complementou 

que na reunião anterior havia ficado subentendido a elaboração de uma NT pelos Gerentes, para 

ser debatida em conjunto nesta reunião e assim chegarem numa proposta conjunta para dialogar 

com as instâncias.  

A Conselheira Iariadney Alves ratificou as falas da Conselheira Fernanda quanto a 

solicitação de uma resposta sobre a Portaria ter sido publicada sem uma consulta. A proposta 

da reunião era conversar para construir uma recomendação/pronunciamento coletivo. 

Esclareceu que o CCDF se viu na urgência de resposta uma vez que a Portaria foi lançada sem 

o conhecimento dos Gerentes e do Conselho, o que elencou ações para retomada ao diálogo, 
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como o espaço aberto naquele momento para falas e escutas do SAC como todo, inclusive com 

os outros Conselhos, para construir um documento sobre as reais intenções tanto positivas 

quanto negativas da Portaria. 

Marcio Nunes, Gerente de Cultura da Ceilândia, disse que os maiores interessados pela 

Portaria eram os Gerentes de Cultura e ao encaminhar a nota sem o olhar prévio deles já 

demostra a falta de diálogo pelo CCDF. Se sentiu desrespeitado diante de tal ação, mesmo 

havendo manifestações durante a reunião anterior sobre o olhar prévio pela instância, já que é 

a mesma que tem que lidar diretamente com administradores e a comunidade. Informou que o 

documento de análise dos Gerentes de Cultura estava sendo elaborado para ser enviado à 

SECEC, e que a partir de então, com os apontamentos do CCDF e dos Gerentes, as duas 

instâncias deveriam sentar par dialogar. Agradeceu a abertura para a conversa que se abriu e 

vem se abrindo, ação que antigamente não existia.  Pediu que o CCDF insira realmente os 

Gerentes de Cultura nas ações de diálogo, que os busquem para conversar pois eles fazem parte 

da transformação por melhorias para cultura do DF. 

O Gerente de Cultura Jozivaldo, disse que como Gerente era a favor da Portaria pois ela 

daria mais credibilidade às Gerências e assim deixariam de ser massa de manobra política. 

Complementou dizendo que era uma oportunidade de união para adaptação da mesma, pois, 

segunde ele, também foram identificados pelos Gerentes algumas incoerências. Informou que 

a nota elaborada pelos Gerentes em breve estaria pronta e seria encaminhada para o CCDF e 

SECEC para análise.  

O Conselheiro Wellington Abreu comunicou que o CCDF estava atento aos 

acontecimentos e a importância da independência da Gerência. Informou ter entrando em 

contato com os CRCs vigentes (Candangolândia e Taguatinga) para abordar sobre a nota, porém 

não obteve resposta. Informou também sobre uma audiência junto à Procuradoria para 

apresentar os pontos chaves que ferem a LOC com a Procuradora dra. Cintia da Costa, que 

estava a par da situação. Ressaltou a falta de consulta pela SECEC às instâncias de deliberação 

no processo de construção da Portaria, incluindo os próprios Gerentes. 

Julimar Santos explanou que os Gerentes deveriam falar como um todo. Disse concordar 

com alguns pontos da nota, como a referência à parte financeira que não havia ficado clara, 

assim como a participação do CCDF. Achou extrema a posição do Conselho em pedir pra 
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cancelar a Portaria, porém compreendia a ação. Ressaltou a atenção à análise da Portaria pois a 

mesma havia modificado uma estrutura do SAC-DF, porém não contradizia a LOC, mas ia de 

encontro a várias solicitações dos CRCs. Repreendeu as ações da SECEC em atropelar o CCDF 

na construção e encaminhamentos da Portaria. Disse estar contente ao perceber um resgate das 

Gerências de Cultura pela SECEC, como a reunião junto ao Secretário, algo que nunca havia 

acontecido, e que o CCDF está voltando a se empoderar. Acha importante apontar os erros 

como forma de aprendizado e buscar melhorar essa Portaria para que ela possa realmente 

ampliar a participação com a efetivação da LOC.  

A Conselheira Solisângela Montes expressou estar contemplada pela discussão que o 

processo gerou. Ressaltou que erros aconteceram e ao ver as Gerências chamando atenção para 

abertura de diálogos, serviu como lição para observar com mais clareza os compartilhamentos 

e escutas nas ações a serem propostas. Informou que apesar de ser apenas uma Portaria, a Rede 

Integra não está em discrepância com a LOC pois há pareceres jurídicos que a resguardam. 

Disse ser gratificante participar de uma reunião e observar os Gerentes pronunciarem em seus 

próprios nomes, compreendendo onde realmente estão inseridos. Informou que já era esperado 

ações como a apresentada e complementou que a Secretaria irá responder a todos 

questionamentos apresentados pela Nota Técnica e os apontamentos que serão apresentados 

pelos Gerentes para corrigir o que for necessário e então se posicionar oficialmente. 

O Gerente de Cultura, Marco Gomes, relatou que a Secretaria não escutou a instância 

em conjunto mas sim individualmente. Reclamou da falta de preparo de todas instâncias 

existentes, desde parlamentares, passando pelos Conselhos até a própria Secretaria, reforçando 

que o aprendizado é conjunto. Insistiu pelo entendimento da LOC por todos para derrubar os 

“caciques” que se encontram no DF e que ainda querem comandar com suas ideologias e 

certezas. Disse ser necessário escutar e prevalecer o respeito ao pensar e o analisar diferente 

sem impor pra ninguém o seu ponto de vista, toda cadeia produtiva, inclusive quem está fora 

do SAC, merece respeito. Esclareceu que a maioria dos Gerentes empossados não foram eleitos 

pela LOC apenas alguns.     

 A Conselheira Rita Andrade reconheceu a LOC como uma lei nova, que o formato dos 

Gerentes de Cultura através de uma lista tríplice também é uma nova conquista e que mesmo 

assim nessa primeira geração não foi alcançado os 100% pois as Administrações Regionais 
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preferiram suprir a carência de Gerentes ao invés de assumir a lista tríplice. Disse que Gerências 

atualmente são indicadas pelos CRCs, o que não acontecia antes. Complementou que a 

Gerência é nova, assim com a gestão atual do CCDF e da própria SECEC, ratificando a fala do 

Marco ao explanar sobre o caminho do aprendizado em conjunto, levando a LOC como base 

durante todo processo. Exprimiu não permitir que a cada novo Governo seja feito uma leitura 

diferenciada da LOC mas sim manter a defesa pelos ritos já descritos nela, como o compromisso 

dos Gerentes, do CCDF, da SECEC e todas instâncias definidas, institucionalizadas e formadas 

das quais a Secretaria ainda não empossou como o CONEC e o CONDEPAC.    

A Gerente de Cultura Rosângela Lima, relatou que os Gerentes são mal preparados, que 

muitos os consideram uma agência de eventos para escrever centenas de projetos e que não há 

treinamento para capacitação. Disse que se já era difícil fazer a própria arte, fazer pra uma 

cidade inteira seria quase impossível com as condições oferecidas. Acredita que a partir de 

agora haverá uma maior aproximação junto ao CCDF para que juntos possam ser habilitados 

para executar a função. 

Meire Cardoso expôs sobre a realização da listra tríplice justamente para garantir que os 

Gerentes tenham experiência na área cultural e a importância de estudar a LOC. Explanou que 

os Gerentes não devem escrever projetos, mas sim recebe-los para execução com um trabalho 

conjunto.  

Tércio Sousa questionou a falta de presença do CCDF nas ações junto aos Gerentes, o 

desconhecimento sobre as Gerências e quanto a omissão a todos outros CRCs sobre a nota que 

não fossem os dois vigentes. Perguntou se o CCDF tinha conhecimento quanto a retirada de 

dois Gerentes de Cultura mesmo sendo eleitos e que o Gerente de Planaltina está eleito há um 

ano e meio, mas não havia tomado posse. Relatou que esse diálogo entre a Secretaria de 

Governo e a SECEC para cumprimento da LOC se faz pela conversa entre instâncias como os 

Conselhos e os Gerentes, porém, segundo ele, não há fundamento em eleger um Gerente de 

Cultura pela lista tríplice com o novo CRC se ele não irá cumprir o que está na lei, além da 

necessidade de uma instância que os defenda para que possam agir em conjunto para denunciar 

e assim o CCDF poder atuar com eles.  Disse que os Gerentes independentemente de terem sido 

empossados pela LOC estão no cargo atuando como Gerentes de Cultura. 
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O Presidente Wellington Abreu pronunciou sobre a retirada do CCDF do quadro 

administrativo da Secretaria de Cultura no início do ano de 2019. Essa falta de base do CCDF 

durante o processo de retorno à estrutura da SECEC resultou em impedimentos administrativos 

e atrasos internos que estão sendo corrigidos aos poucos com o seu retorno ao quadro nessa 

penúltima semana de agosto. Complementou que a partir do momento que o Conselho possui 

um reconhecimento jurídico as recomendações e pronunciamentos serão vistos de outra forma. 

Informou a existência de um processo administrativo voltado ao Secretário freado pelo 

Presidente diante da recente troca de mandato do Secretário Adão Candido por Bartolomeu 

Rodrigues. Agradeceu o apoio de todos os Gerentes no processo eleitoral para composição do 

CRCs, que são todos tratados e considerados como gerentes interinos e em breve os CRCs 

estarão constituídos para que a LOC seja seguida. Explicou os tramites feitos para a realização 

do processo eleitoral, desde consultas públicas e construção de documentos jurídicos mesmo 

não havendo uma assessoria jurídica interna voltada para tal, apesar de ter sido solicitada uma 

equipe maior para o CCDF à SECEC no ano anterior. 

A Conselheira Fernanda Adão manifestou sua posição quanto Sociedade Civil, que 

responde pelas deliberações que o Pleno decide desde o contexto do Sistema de Arte e Cultura. 

No que tange o processo de articulação social, estão todos aprendendo a exercitar o diálogo e 

pontos de vista críticos e uma nova forma de fazer cultura. Espera que o documento elaborado 

pelos Gerentes de Cultura também seja encaminhado ao CCDF para que pleno discuta e debata 

junto com a sociedade civil. Como sociedade civil, disse que o SAC direciona como a Gerencia 

de Cultura deve trabalhar, em parceria e diálogo constante com os Conselhos de Cultura, que 

por sua vez devem dialogar com a sociedade para que assim possam trabalhar e se reconhecer 

na comunidade. Porém na prática a Gerência está sob a conduta da Secretaria das Cidades, mas 

o SAC é coordenado pela Secretaria de Cultura onde são criadas as normativas do sistema. A 

intensão do CCDF é atuar na causa e é preciso que a Gerencia de Cultura saia da ordem 

financeira da Secretaria das Cidades e passe para a SECEC. Sugeriu a elaboração de um 

documento oficial consolidado após análises dos posicionamentos da SECEC, dos Gerentes de 

Cultura, manifestações dos Fóruns e sociedade civil quanto a Rede Integra Cultura.  
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Marco Gomes parabenizou a gestão atual do Conselho de Cultura por ser o mais 

representativo da periferia até o atual momento e mesmo diante de tantas prerrogativas, 

agradeceu pelo encontro que permitiu muitos entendimentos entre as duas instâncias. 

A Conselheira Beth Fernandes falou sobre a importância de encontros como este pois a 

partir das divergências que são construídas coisas positivas. Acha fundamental a discussão para 

a troca de informações principalmente porque é na ponta onde se encontra cultura a todo 

momento. Gostaria de conhecer a nota elaborada pelos gerentes assim como a resposta da 

Secretaria. A Conselheira Rita Andrade solicitou também a disponibilização do documento 

pelos Gerentes ao CCDF. 

O Gerente Marco Gomes comunicou que o encaminhamento do documento deverá ser 

deliberado pelo Fórum e somente depois darão dar um posicionamento.  

Julimar Santos agradeceu o momento, disse que a Rede Integra representa em parte o 

Fórum de Gerentes de Cultura. Informou que o mesmo disponibilizou um curso de gestão aos 

Gerentes para capacitação e que ainda há muito a ser dito e espera por novos encontros com o 

CCDF.    

 O Conselheiro Wellington Abreu incentivou a denúncia pelos Gerentes sempre que 

houver alguma ameaça por parte de alguma instancia governamental. Complementou que caso 

precisem de alguma pauta específica pelo CCDF enviassem para o e-mail formalizando a 

solicitação para que sejam atendidos. Solicitou que todos incentivassem a participação da 

sociedade nas eleições. 

  A Conselheira Solisângela Montes sugeriu que fosse abordado o tema Lei Aldir Blanc 

diante da publicação do decreto naquele mesmo dia. Foi sugerido pela Conselheira Beth 

Fernandes, e complementado pela Rita, um agendamento para uma nova reunião com Gerentes 

e Conselheiros Regionais para tratar da lei e seus cadastros, pois há uma videoconferência a ser 

realizada no dia seguinte junto ao Secretário Bartolomeu Rodrigues que irá anunciar alguns 

encaminhamentos, e durante a semana ainda acontecerão encontros com os GTs. O Conselheiro 

Wellington Abreu parabenizou a Secretaria na escuta pela comunidade no processo de 

construção da Lei. A Conselheira Rita Andrade informou que será divulgado pelos 

representantes da Sociedade Civil no comitê consultivo da lei as memórias das reuniões à toda 

comunidade para que todos acompanhassem o que está sendo debatido. Foi deliberado pelo 
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Pleno um novo chamamento para reunião após as atualizações semanais no que se refere a Lei 

Aldir Blanc. 

 A Conselheira Solisângela Montes finalizou informando que assim que as 

manifestações chegarem na SECEC, serão atendidas o mais breve possível.  

  

 

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 26 de agosto de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e 

Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 26 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  

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 1 - de 9 

CHAT 

350ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 18/08/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Henrique Behr 

10:01 

Bom dia! 

Márcio Nunes 

10:03 

Bom dia turma! 

gilmar martins 

10:03 

Bom dia 

Iariadney Alves da Silva 

10:04 

Bom dia! 

Erica Lewis 

10:05 

Bom dia! 

Tuca Pinheiro 

10:06 

Bom dia pessoal. Tuca da AMPS. Estarei participando. 

Num Só Piscar Oficial 

10:08 

Bom Dia Jozivaldo São SeBastião 

TERCIO SOUSA 

10:08 

Eu estou na Administração e o computador não tem câmera e estou usando o celular como câmera e 

o computador para falar com vocês.. Por isso dois Tercio.. 

Rita Andrade 

10:09 

Bom dia a todas e todos!  

gilmar martins 

10:12 

Mas no Gama o Gerente e alguns colaboradores não desanimaram 

Gerência de Cultura Gecel 

10:12 

Bom dia gente! Plano Piloto aqui 

TERCIO SOUSA 

10:16 

Rosângela atenção que a RA Sobradinho esta na frente.. kkk 

julimar dos santos 

10:16 

Julimar RAX 

TERCIO SOUSA 

10:17 

Tercio MENDES - Águas Claras 

Marco Gomes 
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10:17 

Marco Gomes - RA III - Taguatinga 

Lucas Phelipe 

10:17 

Lucas Phelipe - RA XVIII 

Henrique Behr 

10:17 

Henrique Behr - Ger de Cultura do Sudoeste/Octogonal/SIG 

Rosângela Lima 

10:17 

Vou ter que correr 

Meire Cardoso 

10:17 

Meire Aparecida da Silva Cardoso RA XXX Administração Regional de Vicente Pires 

Rosângela Lima 

10:18 

Rosângela Lima - Gerente de Cultura de Santa Maria - DF 

João do Lago PROJETO ATIVAR 

10:18 

João do Lago - JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 

gilmar martins 

10:19 

Gilmar Martins, Gerente de cultura do Gama RAII 

Jose Dionisio Filho 

10:19 

bom dia 

Num Só Piscar Oficial 

10:19 

Jozivaldo RA-XIV 

Jose Dionisio Filho 

10:20 

Dionisio Nucleo Bandeirante 

Márcio Nunes 

10:24 

Gostaria da inscrição - Marcio Nunes - RA-IX 

Num Só Piscar Oficial 

10:27 

quer fala tb 

Marco Gomes 

10:27 

Peço fala. 

Não existe subentendido.  

Subentendido você entende o que quiser, como quiser e isso não quer dizer que foi exatamente o 

que o outro disse. 

Rosângela Lima 

10:32 

A analise da Nota do CCDF, nós já fizemos 

TERCIO SOUSA 

10:35 
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Acredito que a nota pede a imediata suspensão da Portaria. É isso?  

Rosângela Lima 

10:36 

Sim Tércio, no Final é o que ela diz 

julimar dos santos 

10:36 

Quero me inscrever 

Rosângela Lima 

10:37 

Sim, as dificuldades são muitas, somos uma agência completa de Eventos, que é uma única pessoa, 

pra executar tudo e sem qualquer recurso. 

Marco Gomes 

10:37 

Vamos tomar um café. Como disse o Presidente do CCDF 

TERCIO SOUSA 

10:38 

Os gerentes estão redigindo um nota que será encaminhada para Secretaria de Cultura. 

Fernanda Morgani 

10:44 

Dentro da lógica do SAC, por gentileza, se possível, encaminhem ao CCDF 

Também 

Marco Gomes 

10:44 

Decidiremos como fazer. 

e a quem enviar 

Sol Montes 

10:48 

Solicito inscrição 

Rosemaria A Santos 

10:49 

ROSEMARIA GERENTE DE SOBRADINHO...BOM DIA A TODOS 

TERCIO SOUSA 

10:49 

O CCDF tem conhecimento de quantos gerentes são eleitos pela LOC? A verdade é que o CCDF 

deixou de lado os gerentes e até mesmo os Conselhos de Cultura. E agora o momento pede clareza 

e objetividade. 

Marco Gomes 

10:56 

pedi a fala antes da sol, mas deixe estar. 

Marco Gomes 

10:57 

bem vindo Marcos Jr. Bom te ver aqui mermão. 

Sol Montes 

11:02 

Acontece mesmo Julimar, e como kkkkk 

É a idade Marcão 

Márcio Nunes 

11:06 

Não terá mais cacique. ! chegamos Pai... 
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chegamos para somar... 

Marco Gomes 

11:09 

Valeu Joana. 

Marco Gomes 

11:11 

Isso mesmo Rita... Muitas Administrações não assumiram, desrespeitaram a LOC 

Marco Gomes 

11:14 

Nem governo, nem administrador Rita. Todos nós temos que ser respeitados, a LOC, o SAC precisa 

e dever ser respeitado. 

TERCIO SOUSA 

11:15 

Nós tivemos dois Gerentes de Cultura que foram retirados de seus cargos.. Mesmo eleitos pela lista 

tríplice de acordo com a LOC. Administradores escolheram seus apadrinhados de acordo com seu 

deputado. O que podemos fazer? E Planaltina que a mais de um ano está sem o Gerente de Cultura.  

Sol Montes 

11:17 

Grande Roquelane 

Grande perda para a Cultura do Distrito Federal 

Maravilhoso Roquelane 

Marco Gomes 

11:17 

SOMOS TODOS APRENDIZES e a LOC é a nossa MÃE.  

Rosangela.. o burros (sobre nós) foi totalmente irônico. 

Marco Gomes 

11:19 

É que muitos vem falando de nós, nos tratando como se fossemos pessoas sem capacidade 

intelectual e ler um documento. 

Marco Gomes 

11:20 

peço fala (curta) 

Rosemaria A Santos 

11:20 

Isso mesmo Rosângela, 

Marco Gomes 

11:20 

peço fala (curta) 

Rosemaria A Santos 

11:20 

Isso mesmo Rosângela, 

Wellington Abreu 

11:21 

Marco gomes por gentileza  

Meire Cardoso 

11:21 

Eu gostaria de falar 

Rosângela Lima 

11:21 
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Não sei se conseguir ser ouvida 

TERCIO SOUSA 

11:21 

Eu gostaria de falar.. 

Rosângela Lima 

11:22 

Eu entrei pela lista triplice, o entendimento do conselho de Cultura daqui, foi colocar o segundo da 

lista. 

Beth Fernandes 

11:22 

Rosangela, deu para entender, ebora mic tenha cortado muito 

Marco Gomes 

11:22 

tá certo. 

Rosângela Lima 

11:23 

Assim eles me falaram 

Rosângela Lima 

11:25 

Digo projeto pra festa da Cidade, dia das Crianças, Natal, eles pedem todos 

Toda data comemorativa 

Me sinto agência de eventos 

Marco Gomes 

11:25 

Entendi Rosangela. 

Sol Montes 

11:26 

Boa Meire 

É isso querida 

Num Só Piscar Oficial 

11:27 

Vamos deliberar  

gilmar martins 

11:27 

Sim 

Márcio Nunes 

11:30 

a Ata da ultima reunião do CCDF ja esta disponivel? 

Marco Gomes 

11:30 

Ficou não Wellington, nós estamos conversando sobre o quê e de forma fazer. 

.. o quê e de que forma fazer... 

Marco Gomes 

11:34 

nos preocupamos sim. todos os dias. 

Marco Gomes 

11:38 

Não chamei ninguém de ninja e nós temos nos virado com o que temos  
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Mas a partir do momento que põe algo como o correto, a crítica é geral e ampla, não direcionada a 

sua pessoa ou qualquer outra desse CCDF. 

Marco Gomes 

11:39 

peço fala. 

Jr Gong Bass 

11:39 

O almoço já ta cheirando... 

Rosemaria A Santos 

11:40 

PEÇO A FA 

Rosemaria A Santos 

11:41 

Estou o adm de sobradinho interessado e parceiro gostaria que concedesse a fala Cel Marcos 

Vou passar o link 

TERCIO SOUSA 

11:42 

Palavra chave: Diálogo sempre. Então vamos nos colocar a disposição.  

Rita Andrade 

11:46 

Para aprendermos juntos, para construirmos juntos!  

Sol Montes 

11:47 

Tamo junto Marcão 

Jr Gong Bass 

11:47 

Parece clichê mas juntos somos mais fortes! 💪 

Márcio Nunes 

11:47 

peço a fala se possível para sugestão. 

Rita Andrade 

11:47 

Essa é a proposta e está garantido na LOC.  

Beth Fernandes 

11:47 

não é clichê, é fundamental 

Henrique Behr 

11:49 

É no desentendimento que nos entendemos e evoluímos, e vamos pra frente, juntos! 

Marco Gomes 

11:50 

Ótimo Beth. Obrigado mais uma vez a todos e todas. 

julimar dos santos 

11:50 

Julimar quero dar uma última palavra 

Jr Gong Bass 

11:50 

Verdade Beth fundamental!!! 

Marco Gomes 
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11:51 

foi do Jozivaldo Rita 

Sol Montes 

11:51 

Agradeço a todas e todos por esse espaço de aprendizado. Gratidão por esse momento. 

Henrique Behr 

11:52 

Enriquecedora a reunião, vamos juntos! 

Gerência de Cultura Gecel 

11:52 

Estou aqui na escuta, para mais aprender do que falar. Gostei muito da fala de todos. Obrigada! 

gilmar martins 

11:53 

Sim 

Rita Andrade 

11:54 

Como é importante as escutas. Grande aprendizado! 

Marco Gomes 

11:55 

Exatamente Julimar. Fizemos um curso de gestão paulo freirianamente. 

gilmar martins 

11:55 

Fala de grande relevância julimar 

Márcio Nunes 

11:56 

eu voltei. kkk] 

posso falar 

Marco Gomes 

11:57 

ôpa. 

Estamos sempre buscando isso Wellington. 

TERCIO SOUSA 

12:05 

Olha o cheiro do feijão. Vai azedar!! 

Erica Lewis 

12:05 

https://www.youtube.com/c/SececDF 

Sol Montes 

12:05 

Fizemos uma pré escuta online com os gerentes e queremos fazer uma exclusiva da Aldir Blanc 

urgente com todas as gerências. 

Beth Fernandes 

12:06 

link da live, no youtube 

Sol Montes 

12:06 

Alguém me convida para almoçar aí 

Erica Lewis 

12:06 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FSececDF
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Live Aldir Blanc amanhã 19/8 as 15h 

Marco Gomes 

12:06 

Vamos almoçaaarrrrr? 

Beth Fernandes 

12:06 

Sol, aqi vai ter comida.... acho 

Num Só Piscar Oficial 

12:06 

Muito 

Obrigado A todos 👊 

Verdade 

Valdecir Duarte 

12:07 

obrigado , até proxima valeu 

Num Só Piscar Oficial 

12:08 

Verdade Sol 

Beth Fernandes 

12:08 

Amanhã às 19h ou quinta-feira, às 10h para dar tempo de chamar todos 

Num Só Piscar Oficial 

12:09 

Vamos lá isso mesmo quanto mais informações melhor 

Num Só Piscar Oficial 

12:10 

Massa 

Sol Montes 

12:10 

Pode ser Rita. 

Marco Gomes 

12:10 

é isso Rita. 

Num Só Piscar Oficial 

12:11 

Isso Rita 

TERCIO SOUSA 

12:11 

Obrigado pela oportunidade e até a próxima. 

Beth Fernandes 

12:11 

certo 

Iariadney Alves da Silva 

12:11 

Valeu!!! 

Tuca Pinheiro 

12:11 

Abraços a todos 

Num Só Piscar Oficial 
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12:11 

Obrigado A todos 

Gerência de Cultura Gecel 

12:11 

Obrigada a todos. RA-I 

Num Só Piscar Oficial 

12:12 

😉👊🎤🎶🙋♂️👏👏👏👏👏 

Erica Lewis 

12:12 

Obrigada a todos! Muito importante estes encontros! 

Num Só Piscar Oficial 

12:12 

Presidente meu malvado favorito e nois 😉 

Henrique Behr 

12:13 

Boa tarde a todos e até a próxima!!! 

Num Só Piscar Oficial 

12:13 

A todos Gerentes 🕺💃🎶🎤🙋♂️🎤 

Iariadney Alves da Silva 

12:13 

Ere aqui em casa tão bombando! 
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