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ATA 

356ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 20 de outubro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 356ª 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: 

ORDEM DO DIA 

10h15 - Eleições CRCs - Novas Eleições 

 

 

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

as atividades informando sobre a real intenção em dialogar no atual momento junto a 

comunidade, gerentes de cultura e administradores regionais para a realização do novo certame 

eleitoral voltado para composição dos Conselhos Regionais de Cultura nas Regiões 
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Administrativas que não alcançaram o pleito até janeiro de 2021, sendo elas: Águas Claras, 

Arniqueira, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, 

Park Way, Vicente Pires e SIA. Informou que seria o mesmo edital com abordagem diferente e 

solicitou ajuda e colaboração de todos. 

Aliny, gerente de cultura de Arniqueira, disse que apesar do esforço não conseguiram 

quórum, mas estão todos dispostos e irão se esforçar para compor o CRC local. Tércio, gerente 

de cultura de Águas Claras, lamentou por pouco não ter alcançado o pleito, que a comunicação 

pela administração já está ativa e vão aproveitar a oportunidade para constituir o CRC local. 

Lucas Phelipe, gerente de cultura do Lago Norte, disse estar animado pela nova oportunidade, 

já com estratégias prontas pela sua equipe para alcançar o certame e está otimista que desta vez 

a comunidade participará. Henrique, gerente de cultura do Sudoeste-Octogonal, disse ter feito 

uma ampla divulgação na comunidade, além de conversas diretas, porém não foi o suficiente. 

Falou que a administração apoia a ideia de um novo certame e enxerga como uma possibilidade 

de explicar a todos o real papel e importância do Conselheiro na comunidade.  Gil Cardoso, 

Vicente Pires, em apoio à administração e gerência de cultura, disse estar disponível ao que for 

necessário. José Dionísio, Núcleo Bandeirante, falou que a administração esteve e está 

disponível à pasta da cultura. Relatou que a maior dificuldade se deu em função do CRC 

anterior, o qual reunião havia sido desestruturado, além do desincentivo pela Administração em 

reconstituir o CRC, resultando na baixa procura na concorrência. Lamenta não envolver o 

campo do esporte uma vez que lá é “Gerência de Cultura, Esporte e Lazer”, e sugeriu que tal 

possibilidade fosse considerada por ser uma área mais presente na comunidade que a própria 

cultura, ou que fosse segmentada uma gerência para cada.   

O Conselheiro Pepa de Oliveira, ponto focal da Macrorregião 07, disse ter entrado em 

contato com pessoas da Fercal para ajudar no certame anterior diante das especificidades locais 

e acredita ser necessárias ações presenciais. Neide Nobre, conselheira suplente eleita por 

Sobradinho, se colocou à disposição para ajudar. Conselheira Beth Fernandes relatou sobre a 

possibilidade de regiões Administrativas com CRCs formados facilitarem e apoiarem as 

vizinhas nas ações do certame atual. Wellington falou sobre a procura e disposição dos atuais 

Conselheiros, tanto titulares quanto suplentes, em ajudar nesta segunda etapa. Constatou que 

não havia nenhum representante do Lago Sul na reunião até então, informou que o administrator 
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extinguiu o cargo de gerência de cultura da pasta da administração e o MP foi notificado sobre 

a situação. Relatou que ao conversar com administrador foi informado sobre a extinção do cargo 

pois “não haviam artistas na região e nem o que fazer”.  

Quanto ao SIA, por ser uma região industrial, com poucas residências, foi sugerido pela 

Conselheira Fernanda deliberar como proceder após a composição de todos CRCs. Fernanda 

Adão disse que neste momento esta região específica não deve ser considerada no certame, já 

que a mesma não se encontra na estrutura de macrorregiões sendo então necessário um novo 

redesenho delas. Beth lembrou que por ser RA, a LOC determina representação e deve ser 

pensado como prosseguir. Wellington informou que os casos omissos como SIA e Lago Sul 

serão pensados após a finalização de todo o processo atual, que segundo ele, ainda está na 

metade. Disse que após toda a experiência pelo certame anterior será possível uma abordagem 

mais incisiva entre comunidade, administração e Conselhos. 

Wellington ressaltou este momento de escuta entre todas instâncias, principalmente com 

o apoio fixado pelas administrações e gerentes. Informou que será seguido o mesmo edital da 

primeira chamada de composição dos CRCs, seguindo a estratégia de publicidade pela 

ASCOM, com nova abordagem de acesso.  

Luciano Ibiapina, Vicente Pires, disse estar otimista diante das 13 inscrições realizadas 

no certame anterior, porém foram habilitados somente 6. Se colocou à disposição em ajudar na 

documentação dos candidatos antes de se inscreverem para garantir a participação no certame. 

Relatou que todos estão dispostos a trabalhar em parceria com o Estado para presentear a região 

com esta importante instância. Aliny, Arniqueira, reforçou o interesse da administradora local 

em formar o CRC, informou a existência de um grupo com 40 (quarenta) artistas para um prévio 

contato e solicitou ajuda do CCDF na divulgação e a realização de palestras explicativas, pois 

no primeiro certame relataram muita dificuldade em anexar os documentos necessários e 

prosseguir com as inscrições. Felipe Boechat, Águas Claras, sugeriu que os Conselheiros que 

já tiveram a candidatura ajudassem os novos que estão tentando se candidatar. Informou que 

em Águas Claras os artistas também foram chamados a participar, porém tiveram dificuldades 

de montar o material. Ele junto com Stela Domenico (ex-conselheira) e Tércio (gerente de 

cultura), já estão no processo de ação e se dispuseram a ajudar os artistas a preparar os 

portifólios e documentos para garantir o certame. Informou que a administração local cedeu um 
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espaço para o CRC trabalhar com mais intensidade. Beth Fernandes reforçou sobre a 

documentações são básicas, declarações impressas e assinadas, e solicitou atenção ao anexar os 

documentos pois muitos não colocaram as informações que continham dados com as datas de 

nascimento, assim como contas em nome dos pais e cônjuges sem a declaração simples de 

comprovação. Solicitou que não deixassem para os últimos dias a participação. Wellington 

informou o cuidado realizado nas análises dos Conselheiros em aprovar e acatar o maior número 

de participantes. 

Sol Montes disse que houveram duas reuniões on-line na sua macrorregião 02, que Aliny 

já havia destacado a dificuldade local, que o processo de mobilização foi difícil e apesar de tudo 

quase alcançaram o certame. Conta com o apoio dos Conselheiros que já fecharam as macros 

no pleito anterior na mobilização das RAs atuais. Colocou sua agenda à disposição para 

conversar sobre essa segunda chamada com a comunidade. Foi sugerido por Felipe Boechat o 

reaproveitamento dos documentos já apresentados pelo certame anterior. 

Fernando Alexandre, ex-conselheiro de Sobradinho, sugeriu que além vedação da 

ocupação do cargo por comissionados, servidores públicos e cargos afins, fosse entregue uma 

declaração pelo do TCDF e da SECEC sobre projetos geridos pelo candidato aos editais 

lançados como os do FAC entre outros.  

Rita Andrade ratificou a fala da Conselheira Beth e reforçou sobre a comprovação de 

atuação do portifólio de candidatura se referir a RA de inscrição, já o comprovante de endereço 

à região administrativa de moradia.  

Janilce Rodrigues, eleita pelo CRC de Sobradinho, relatou o apoio da gerência de cultura 

no certame anterior, porém constatou que não há informação na comunidade sobre o que seria 

um CRC de fato. Sugeriu a criação de um canal mais aberto com tais informações.   

Stela Domenico, ex-presidente do CRC de Águas Claras, se colocou à disposição para 

ajudar nas inscrições por ter facilidade e conhecimento em inscrição de projetos. Disse ter 

tentado um contato com Arniqueira mas não foi concretizado. Também se colocou à disposição 

em ajudar Aliny nas inscrições e conversar com os artistas locais. Perguntou sobre a 

possibilidade de validação das inscrições anteriores.      

Silvio Rangel perguntou sobre o prazo para conselheiros eleitos que ocupam outros 

cargos em instâncias de participação coletiva para abdicar dos seus cargos. Wellington 
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informou que de acordo com a Lei Nº 4.585, de 13 de Julho de 2011, é determinado um prazo 

de até 60 dias adequado em Regimento Interno, porém os CRCs ainda não possuem seu 

Regimento validado. Informou que o Regimento já esta adaptado pelo CCDF, que o 

encaminhará aos CRC para ajustes e então a validação final do Conselho de Cultura. Informou 

que a Lei é clara quando dispõe sobre a vedação na participação em mais de um Conselho. Érica 

Lewis compreende que a vedação se dá no momento da posse, ou seja, até o momento da posse 

ele deve se desligar do conselho que não pretende se manter. Beth orientou o envio de um ofício 

pelo candidato, destinado ao Secretário solicitando o desligamento caso seja algum Conselho 

vinculado à SECEC. Rita Andrade esclareceu que “Grupo Gestor” não se equivale a um 

Conselho, não sendo necessária saída de nenhum dos dois. Sol Montes complementou que 

grupos gestores não possuem vedação alguma, mas sim a participação em dois Conselhos numa 

mesma estrutura governamental. Sol sugeriu ao Silvio enviar uma provocação ao CCDF para 

então ser respondido com os levantamentos apresentados e em conjunto elaborar um combo 

citando as leis dos Conselhos e afins.  

Linda Melo, gerente de cultura da Fercal, disse que a comunidade estava reclusa pela 

epidemia então optou por não realizar a reunião naquele momento, além de ter sido afastada 

por um tempo devido suas limitações tecnológicas. Espera que os participantes atuais sejam 

engajados e solicita ajuda nesta decisão em realizar a eleição neste momento.  

Henrique Behr perguntou sobre as previsões pra este novo certame pois será necessário 

estimular a participação da comunidade. Wellington esclareceu que no novo certame será 

necessário um apoio técnico da TI da SECEC, uma vez que no certame anterior a Conselheira 

Fernanda apoiou e tocou o edital na plataforma sozinha.  

Em relação ao aproveitamento das inscrições anteriores, Felipe Boechat sugeriu a 

possibilidade de uma declaração do candidato informando que havia sido aprovado no certame 

anterior e seu desejo em continuar para facilitar o processo de inscrição, assim como pensar 

numa forma mais simples de votação.  

Raimundo Nonato, conselheiro reeleito do Cruzeiro, parabenizou a todos pelo esforço 

em fortalecer a base cultural e pela oportunidade da ampliação cultural nas cidades. Se colocou 

a disposição do gerente Henrique Behr para alcançar a composição desta nova etapa. Se 

posicionou contra a inclusão da área do esporte na cultura, pois a cultura vem lutando para ter 
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seus mecanismos independentes nas estruturas das cidades. Quanto ao ‘nada consta” proposto 

por Fernando Alexandre, disse que as prestações de contas muitas vezes não dependem do 

proponente e isso se tornaria mais uma limitação nas participações populares e o edital deve se 

manter como proposto e aprovado pela consulta pública. Felipe Boechat concordou e 

complementou que tal exigência não faz sentido inclusive por ser um trabalho voluntário. 

Neide Nobre, conselheira suplente eleita em Sobradinho, ratificou a fala do Notato 

quanto vinculação do cargo de gerente ao esporte e lazer. Relatou que a demanda da cultura por 

si é grande, assim como a do esporte, e os dois devem ser separados para evitar atropelos. 

Quando eleitos, os Conselheiros precisam compreender as leis e solicitou a divulgação ampla 

e que todos estudem a LOC. Disse estar preocupada com a possibilidade de adaptações da 

minuta padrão do Regimento Interno dos CRCs por região administrativa, que deveria ser uma 

contribuição para uma minuta padrão única para todas RAs e não adequações por localidade. 

Contribuir de maneira geral, mas um único documento para todos. Wellington informou que o 

processo segue o determinado em lei e estão todos atentos.  

Rênio Quintas, conselheiro eleito no Guará, explanou sobre a instância máxima que o 

CCDF representa num momento que a Cultura vem sendo atacada, sobre governo Ibaneis 

processado pelo Tribunal de Contas do DF, o assédio que o Guará vem sofrendo pelo vice-

presidente da Câmara Legislativa, Deputado Rodrigo Delmasso, com ações de retirada da Casa 

de Cultura do Guará para Casa de Cultura e Juventude sobre a administração da Secretaria da 

Juventude, que o mesmo pretende direcionar o Salão de Múltiplas Funções (um espaço cultural) 

para a Secretaria de Educação e transformar um outro espaço cultural para o SAMU. Relatou 

sobre a não publicação do saldo remanescente do FAC pelo Secretário da Fazenda, André 

Clemente, e a não publicação do Edital de Áreas Culturais. Solicitou ao CDF uma providência 

sobre esses espaços que estão sendo desmantelados. Disse que apesar das situações encontra-

se contente pois vê o movimento cultural cada vez mais unido e pediu o lançamento dos editais 

que faltam.         

Rubens, informou sobre a alteração na Lei 4.748 (Lei das Feiras), onde a comissão para 

a construção da minuta da PL, num prazo determinado de 30 dias, não há a participação dos 

próprios feirantes. Informou sobre a possibilidade, caso for conveniente por parte do Governo, 
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de convite ao Sindicato dos Feirantes, porém não há voz representativa de nenhum deles no 

certame.  

No que se refere ao CRC do Varjão, a Secretária Executiva informou a respeito da 

solicitação direcionada ao CCDF para substituição de um gerente de cultura sugerido pela 

Administração local. Sol Montes esclareceu que o CCDF não pode endossar a troca de uma 

Gerente de Cultura, a lei é clara quando dispõe sobre a formação de uma listra tríplice pela 

Sociedade Civil/CRC. Foi deliberado pela espera na finalização das nomeações do CRC atual 

para seguir os devidos tramites.  

Bernardo, Recanto das Emas, explanou sobre desrespeitos à LOC como a não formação 

de editais para realização dos eventos na região, sem diálogo com a participação social e 

conselhos, determinado em Lei. Relatou o movimento de combate a LOC por locais para 

enfraquecer o movimento cultural. Rita falou sobre a importância de trazer a comunidade 

cultural pra perto mesmo não havendo ainda mapeamentos ou cadastros locais pois o empenho 

de todos para a composição dos CRCs garantirá o cumprimento da Lei. Os Conselhos Regionais 

de Cultura irão consolidar essa rede de participação social. 

Beth lembrou sobre os prazos para contemplação do pleito e sugeriu aproveitar a 

oportunidade para ouvir quanto a determinação do calendário pelos presentes. Rita disse que o 

CCDF pode tomar a iniciativa, que a comunidade está aquecida e disposta a agir e o momento 

agora seria estabelecer o cronograma por si e soltar o mais rápido possível.  

Fernando Alexandre relatou que os conselhos atuais com seus mandatos finais foram se 

empoderando, sendo cobaias no movimento de empoderamento também da cultura. Que os 

iniciantes abriram o caminho para os atuais e ele, mesmo não sendo conselho, é cultura e 

continuará lutando por melhorias.  

Quanto ao reaproveitamento documental dos candidatos no certame anterior, foi 

deliberado que não será aceito, pois foi de comum acordo que se tratam de certames diferentes 

apesar do edital possuir a mesma base.  

 

Rita informou que após a deliberação referente a composição do CONEC e 

CONDEPAC na reunião anterior, houve uma reunião com alguns integrantes da sociedade civil 

do CONEC. Constatou que o conselho se encontra desfalcado, e provavelmente aumentará pois 
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há a possibilidade de 3 conselheiros optarem por sua saída e assumir o CRC. Informou também 

que a Conselheira Érica Lewis e sua equipe, Tathiana Dal Col, antiga secretária executiva do 

CCDF, colaborarão na construção de uma clausula do regimento interno no que diz respeito a 

composição do conselho. Foi determinado um prazo para a reconstituição do Conselho até 

fevereiro 2021. Ressaltou a solicitação sobre o processo de construção do CONDEPAC, que 

até então estaria na Casa Civil, porém precisa de informações sobre seu andamento. Espera que 

até 2021 todos os Conselhos estejam constituídos.    

     Wellington informou sobre o processo referente a prestação de contas do Governo 

Ibaneis aprovada pelo Tribunal de Contas com ressalvas no item referente a Cultura.: os 

repasses financeiros destinados ao FAC não foram transferidos mensalmente. Em 2019 o 

montante destinado ao FAC (60 milhões) foi aquém (90 milhões) do estabelecido pela LOC.  

Rita informou que as reuniões extraordinárias junto ao comitê consultivo da Lei Aldir 

Blanc não aconteceram. Solicitou que antes do encerramento do Editais da linha 01 e 02 seja 

realizado um encontro com o comitê consultivo para as informações serem passadas. Falou 

também sobre a comunidade estar preocupada com a falta de retorno da SECEC aos 

questionamentos, repararam na diminuição dos valores previamente estipulados, a 

comunicação/divulgação nas pontas não está acontecendo e não há sinalização dos editais na 

rua. Com o prazo final até 31 de dezembro de 2020, relatou que todos estão preocupados em 

não finalizar o processo a tempo, que segundo ela, está deixando de ser emergencial pela 

demora. Rafael Veigas, representando a dança, relatou problemas em obter resposta pela 

SECEC e solicita um canal melhor. Pontuou aos integrantes do Comitê ali presentes que muitos 

cadastros perderam documentações, que estão sendo solicitadas novamente, porém com o 

encaminhamento já feito e aprovada pelo Dataprev. Disse que a prestação de contas vem sendo 

solicitada antes mesmo do recebimento da verba. Rita reforçou seu pedido de entrada na pauta 

do CCDF a Lei Aldir Blanc junto ao comitê consultivo para que sejam debatidas as ações da 

SECEC sobre o tema. O pedido foi acatado pelo pleno. 

Wellington informou sobre sentença favorável da justiça referente a contemplação do 

projeto pelo proponente Bruno Torres ao FAC. Solicitou que todos fiquem atentos para casos 

como este não se repetirem.     
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A reunião encerrou-se às 12h57, 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 29 de outubro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 29 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 

356ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 20/10/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Lucas Phelipe 
10:01 

Bom dia, time 

TERCIO SOUSA 
10:01 

Bom dia! Tercio Mendes - Gerente de Cultura de Águas Claras 

Lucas Phelipe 
10:01 

Lucas Phelipe - RA-XVIII 

Você 
10:05 

Bom dia! Por favor, mantenham os microfones e câmeras fechadas. Obrigada!  

Fernanda Morgani 
10:07 

Bom dia!!! 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:07 

Pontão de Cultura Rede 3 Cultura e Saúde presente 

RAIMUNDO SOUSA 
10:08 

Bom dia, a todos e todas. Nonato-CRC-Cruzeiro. 

Rita Andrade 
10:08 

Bom dia a todas e todos! 

Beth Fernandes 
10:09 

Bom dia, vamos escever nome a Região Administrativa 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:09 

Rede 3 Cultura e saúde Bernardo recantos 

Iara Alves 
10:09 

Bom dia! 

Bárbara Carvalho 
10:10 

Bom dia a todos! Estou representando o Marcelo Ferreira, Administrador do Lago Norte que precisou 

comparecer a outra reunião. 

TERCIO SOUSA 
10:10 

Tercio Sousa - Gerente de Cultura Águas claras 

Luciano Ibiapina 
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10:11 

Luciano ibiapina Vicente Pires 

Analine Ramos 
10:11 

Analin Ramos - Vicente Pires 

Dj juninho 
10:11 

Bom dia Dj juninho Recanto das Emas. 

Henrique Behr 
10:12 

Bom dia! Gerente de Cultura, Esporte e Lazer do Sudieste/Octogonal e SIG 

Neide Nobre 
10:12 

Bom dia! Sobradinho presente, vamos ajudar a Fercal a constituir o seu Conselho contribuindo na 

divulgação. 

Analine Ramos 
10:12 

Analine Ramos - Vicente Pires 

silvio rangel 
10:13 

Bom dia a tod@s 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:19 

Me mandem o email onde devo enviar uma análise para o ccdf avaliar antes da publicação final do 

resultado do Recanto das Emas. Corremos o risco de mais uma publicação com resultado errado. 

Jose Dionisio Filho 
10:20 

bom dia Dionisio Núcleo Bandeirante 

Gecel 

Beth Fernandes 
10:20 

Bom dia Tiago 

Thiago FREESOOM 
10:20 

Bom dia  

Sol Montes 
10:20 

Bernando, segue 

conselhodecultura@cultura.df.gov.br 

Bernardo* 

Rita Andrade 
10:20 

gostarai d efazer um informe 

ok 

Thiago FREESOOM 
10:21 
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Thiago Freesoom - Gerente de Cultura do Parkway  

Beth Fernandes 
10:21 

Bom dia, vamos escever nome a Região Administrativa aqui! 

Lucas Phelipe 
10:21 

Lucas Phelipe - Lago Norte 

Thiago FREESOOM 
10:22 

Tranquilo  

Rita Andrade 
10:22 

Que ótimo Aline! 

Beth Fernandes 
10:23 

Que bom, Tércio 

Thiago FREESOOM 
10:24 

boa tércim  

Neide Nobre 
10:24 

Eleita Conselheira de Cultura suplente de Sobradinho 

Beth Fernandes 
10:25 

Força! 

Sol Montes 
10:25 

Parabéns Tércio, sempre atuante. Agora vai. Não faltou apoio de sua parte a Comunidade Cultural de 

Águas Claras. 

Thiago FREESOOM 
10:25 

feliz em saber dessa extraordinária ... aqui No parkway vamos conseguir levantar nosso conselhoooo 

pra cimaaaaa 

Fernanda Morgani 
10:26 

Fernanda Morgani-Guara-DF 

Thiago FREESOOM 
10:27 

meu microfone não consegue abrir , desculpem  

Fernanda Morgani 
10:27 

Pessoal, é interessante compartilhar quais são as estratégias para que possamos juntos debater para 

aquelas regiões que não possui estratégias definidas 

Thiago FREESOOM 
10:28 
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mas é isso, aqui no parkway vamos conseguir nosso conselho vai dar bom e vamos movimentar a 

cultura aqui nessa linda RA  

Iara Alves 
10:28 

Beth, arrasou! 

Luciano Prates 
10:28 

Luciano Prates Águas Claras Atento ás deliberações sobre definições das novas eleições 

Beth Fernandes 
10:29 

Beleza, por falta de energia não vai ser! 

Dj juninho 
10:30 

Parabens a imiciativa de aguas claras mesmo antes de formar seu conselho ja tem uma sala 

destinada com o suporte nescessario para um bom adamento de um conselho.😉 

Beth Fernandes 
10:30 

parabés, pessoal de Águas Claras 

Dj juninho 
10:30 

Que sirva de exemplo para as demais Ras 

Neide Nobre 
10:31 

Essa descentralização de responsabilidade seria o ideal, cultura, do esporte, do lazer 

Lyly casaweb 
10:32 

Bom dia, me chamo lyly represento Vicente Pires estou aqui para compor um time de e excelência 

para nossa cidade na visão de crescimento e conhecimento cultural, assistencial, esporte lazer, 

cultura e qualidade de vida e claro o bem estar social do nosso povo , Shalom😉 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:32 

Gerência de esporte cultural lazer, é o passado antes da LOC 

Beth Fernandes 
10:34 

bom dia Teresa 

RAIMUNDO SOUSA 
10:34 

Bom dia Teresa.  

Sol Montes 
10:35 

Seja bem vinda Lyly 

Shalom 

Renio Quintas 
10:36 

Bom dia a todos! 

Lyly casaweb 
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10:36 

Obrigada princesa 😉 Sol 

Sol Montes 
10:36 

Linda é você 

FIEL VIAGENS Viagens e Eventos 
10:36 

Parabéns a todos do CCDF , e Vicente Pires esta a disposição nesse processo ,gostaria de receber 

vcs aqui , para nos auxiliar nesse projeto . 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:37 

Eu posso apoiar em Arniqueiras 

Cleber Moreira 
10:37 

Bom dia a todos! 

Raphael Veiga 
10:37 

Exatamente 

Sol Montes 
10:38 

Irei até aí Gil Cardoso. Vamos marcar. 

Pega meu contato com Meire e já vamos marcar 

FIEL VIAGENS Viagens e Eventos 
10:38 

Opa Sol Montes ,,,será um privilegio ,,,aguardo  

blz  

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:38 

Recanto das Emas 25 anos de CRC, nem um puxadinho na adm ... 

Beth Fernandes 
10:38 

No que puder ajudar, estou a postos 

Raphael Veiga 
10:39 

Eu posso ajudarvm articular Lago Sul. 

Ajudar* 

Dj juninho 
10:39 

Estamos a disposição pois sabemos da importância do conselho de cultura não somente para as RAS 

mas como para o DF como um todo. 

RAIMUNDO SOUSA 
10:39 

Cruzeiro também se solidariza apoio ao Sudoeste/Octogonal. 

FIEL VIAGENS Viagens e Eventos 
10:40 

Peço licença a todos ,,,tenho outra reunião em andamento rs , abcs e Deus abençoe . 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 6 - de 21 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
10:40 

Conheço artista no Lago Sul 

Henrique Behr 
10:40 

Grato, Raimundo! Estamos juntos! 

Dj juninho 
10:41 

Aliny no que precisar ai em Arniqueiras e demais Regiões administrativas ai estamos a disposição 

para fortalecer com que for possivél. 

Thiago FREESOOM 
10:41 

tô ouvindoi aqui 

não consigo falar 

estou na administração 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Felipe Boechat 
10:41 

Bom dia! Em Águas Claras a administração está apoiando o Conselho, por meio do competente 

gerente de Cultura, Tércio. 

Estou à disposição para falar. 

Marco Gomes 
10:42 

Bom dia Linda Nascimento  

Beth Fernandes 
10:42 

Bom dia, Linda 

janilce rodrigues 
10:42 

Oi. Sou Janilce,Conselho de Sobradinho 

Sol Montes 
10:42 

Tem alguns gerentes, com todo respeito a tod@s que são patrimônio Cultural. Tércio é um deles. 

Marcão.  

Na verdade são tant@s 

Beth Fernandes 
10:44 

Temos aqui gerentes de cultura de Aguas Claras, Arniqueiras, Lago Norte, Sudoeste- Octogonal, 

Fercal e representantes de Vicente Pires, Núcleo Bandeirante 

Sol Montes 
10:45 

Gente, Arniqueira não tem S no final. 

Se escreve Arniqueira  

Thiago FREESOOM 
10:45 
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segue  

TERCIO SOUSA 
10:46 

Felipe de Águas Claras gostaria de falar.. 

Beth Fernandes 
10:46 

Arniqueira! 

Felipe Boechat 
10:46 

Águas Claras, presente aqui. 

TERCIO SOUSA 
10:46 

Felipe pode pedir a palavra.. 

janilce rodrigues 
10:46 

Sobradinho 1,presente. 

Dj juninho 
10:46 

ARNIQUEIRA O CORRETOR INCISTE EM COLOCAR O S. 

Rsrsrsr 

Beth Fernandes 
10:48 

SIA como tratar legalmente a questão do Conselho Regional nesta RA? 

RAIMUNDO SOUSA 
10:48 

Concordo com a Fernanda. O SIA é uma situação que deve ser diferenciada.  

Sol Montes 
10:49 

O problema Conselheira Beth, é como disse a Conselheira Fernanda, a demanda. Tem poucas ou 

quase nenhuma residência.  

Beth Fernandes 
10:49 

Lago Sul tem comunidade e espaços culturais 

Sol Montes 
10:49 

Bem lembrado. 

Luciano Ibiapina 
10:50 

Eu gostaria de falar 

Fernando Alexandre 
10:51 

Gostaria de fazer uma sugestão 

Dj juninho 
10:52 
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Temos que desvincular a cultura do esporte aqui no recanto ja temos o conselho de esporte e 

estamos trabalhando pra esta desvinculação a bastante tempo já com varios debates e reuniões 

neste sentido. 

Luciano Prates 
10:53 

Sugiro alterar o edital reduzindo o número de conselheiros para seis, pois algumas RAs não tenham 

tempo hábil pra conseguir quórum 

Felipe Boechat 
10:53 

Não tem como. Só alterando a lei. 

Beth Fernandes 
10:53 

Edital não pode ser modificado. Está previsto na LOC 

Lyly casaweb 
10:53 

Só ouvi verdades Luciano 😉😉😉 

Felipe Boechat 
10:53 

Eu gostaria de falar 

Beth Fernandes 
10:54 

me inscrevo para falar após os representantes da comunidade 

TERCIO SOUSA 
10:55 

O Felipe tem interessa em falar.. 

Dj juninho 
10:56 

Parabéns pelo trabalho e mobilização. 

janilce rodrigues 
10:56 

Gostaria de participar 

Sol Montes 
10:56 

Solicito inscrição também, após a comunidade. 

Fernando Alexandre 
10:56 

Também me inscrevi para falar 

Rita Andrade 
10:59 

Gostaria de me inscrever. sobre a pauta docuemntação. 

Stella Domenico 
10:59 

Gostatia de falar 

Fernanda Morgani 
11:00 

Beth, Vc ta falando da inscrição ou do voto? 
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silvio rangel 
11:01 

Gostaria de saber uma informação... 

Analine Ramos 
11:01 

Gostaria que as conselheiras de Vicente Pires se pronuciassem o porque aqui não temos essa ajuda 

para a preparação, auxílio na organização para essa nova fase. 

Rita Andrade 
11:01 

exato 

Beth Fernandes 
11:01 

Da isncrição, Fernanda. Muitos enganos na juntada dos documentos 

silvio rangel 
11:02 

Peço inscrição pra falar 

Analine Ramos 
11:03 

As poucas informações que chegam ainda são meia blindadas. Parece que não chega integralmente. 

Pesso mais interação por nós candidatos. Como disse o Luciano Ibiapina, tinhamos 13 incrições e 

não vi empenho do conselho de VP em auxiliar. 

Marco Gomes 
11:04 

Linda Melo está pedindo inscrição para fala. 

Luciano Ibiapina 
11:05 

Os já escritos e habilitados não vai ser aproveitados ? 

Você 
11:05 

Inscrições comunidade: Fernando Alexandre Janilce Rodrigues Stella Domenico Silvio Rangel Linda 

Melo 

Henrique Behr 
11:06 

Peço a palavra por favor 

Felipe Boechat 
11:06 

Eu também gostaria de falar. 

Neide Nobre 
11:07 

Fernando muito bem colicado 

Luciano Prates 
11:07 

Apoio a sugestão de aproveitar as inscrições já aprovadas . Agilizaria muito o processo 

RAIMUNDO SOUSA 
11:09 

Nonato pede inscrição. 
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Neide Nobre 
11:11 

Quero me inscrever 

Você 
11:11 

Inscrição comunidade: Janilce Rodrigues Stella Domenico Silvio Rangel Linda Melo Henrique Behr 

Felipe Boechat Nonato 

Neide Nobre 

Rita Andrade 
11:12 

perdão tive um contra tempo... 

tempos difíceis... 

Beth Fernandes 
11:12 

espero que nada grave, Rita 

Luciano Ibiapina 
11:13 

Peço ao CCDF que considere os candidatos habilitados na última eleição e suas documentações 

enviadas 

Renio Quintas 
11:13 

Solicito inscrição 

Beth Fernandes 
11:15 

muito bom, Janilce 

Sol Montes 
11:16 

Que legal Estela. Vocé é maravilhosa. Comprometida desde o início. 

Dj juninho 
11:19 

Participamos do grupo gestor do ceu das artes. 

Wellington Abreu 
11:20 

LEI No 4.585, DE 13 DE JULHO DE 2011.  

Dj juninho 
11:21 

Totalmente diferente de um conselho. 

Alceu Avelar 
11:21 

Existe um PÊLO na CLDF proposta para alterar essa Lei, ampliando a participação para até 2 

conselhos 

Dj juninho 
11:22 

Fomos eleito no céu das artes para um grupo gestor não para um conselho. 

Wellington Abreu 
11:25 
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exato 

Beth Fernandes 
11:26 

para esclarecer presidente 

Rita Andrade 
11:27 

Mas participar de um grupo gestor ñ é sinônimo de estar em 2 conselhos. 

Nn vejo que ñ seja necessário consultar a JL. 

Beth Fernandes 
11:29 

Fernanda, por que será que o presidente sempre troca nossos omes? kkkk 

Wellington Abreu 
11:29 

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO Art. 6o O Grupo Gestor terá composição tripartite com membros 

representantes do poder público, da comunidade do entorno do CEU e da sociedade civil organizada, 

que farão a gestão compartilhada do equipamento, com poder deliberativo sobre as ações e 

funcionamento do CEU.  

Ceu das artes  

QNM 28 

Rita Andrade 
11:29 

É necessário apenas fazer um esclarecimento com base na Lei. 

RAIMUNDO SOUSA 
11:31 

Presidente vamos voltar aos inscritos? Quem quiser se incrva. 

silvio rangel 
11:32 

Gratidão pela informação, era justamente pra tirar essas dúvidas 

Você 
11:33 

Inscritos comunidade: Linda Melo Henrique Behr Felipe Boechat Nonato Neide Nobre Rênio Quintas 

Dj Juninho 

Felipe Boechat 
11:34 

Estamos com solicitação para participar que não está sendo aceita. 

Gledson Flores. 

Você 
11:34 

Ok 

Raphael Veiga 
11:35 

Maravilhosa 

Beth Fernandes 
11:35 

Linda, vamos ajudar você 
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Márcio Apolinário 
11:36 

Importante o conselho consultar a AJL sobre o desligamento de quem atua em dois conselhos. 

Deveria ter sido feito antes, porque impacta na publicação dos nomes no DODF ai terão que ficar 

nomeando e tornando sem efeito a nomeação toda hora, podendo impactar no próprio andamento 

dos trabalhos do conselho  

Neide Nobre 
11:36 

Linda sua linda 

Sol Montes 
11:37 

O efeito está em tomar posse. Não muda nada em relação a publicação.  

Beth Fernandes 
11:37 

Ascom da Secec dará o mesmo apoio na comunicação 

Rosemaria A Santos 
11:38 

Conte comigo mesmo, Dona Linda...vamos colaborar para a construção do CRC da Fercal 

Beth Fernandes 
11:38 

Quem quiser pedir desligamento de algum Conselho, no âmbito da Secec, basta encaminhaar uma 

carta ao Secretário, solicitando o desligamento e explicando o motivo.  

Renio Quintas 
11:38 

Viva Fernanda! Nossas homenagens! 

TERCIO SOUSA 
11:38 

Acho que não é uma segunda chance e sim uma nova eleição. Cada comunidade tem o seu tempo e 

o nosso tempo é agora. Vamos focar na campanha e não na segunda chance. Acredito que assim 

conquistaremos pessoas interessadas pela cultura. 

Renio Quintas 
11:39 

Perfeito Tércio! A cada um o seu cada qual! É o exercício de um direito 

Beth Fernandes 
11:39 

Sim, Tércio 

Beth Fernandes 
11:40 

Quem quiser pedir desligamento de algum Conselho, no âmbito da Secec, basta encaminhaar uma 

carta ao Secretário, solicitando o desligamento e explicando o motivo. Enviar para: 

gabinete@cultura.df.gov.br 

Márcio Apolinário 
11:41 

Sol, acredito que não pode publicar nem nomear, porque é ilegal está em dois conselhos mas acho 

que AJL pode recomendar melhor com os termos jurídicos  
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Beth Fernandes 
11:42 

Pode publicar nomes, só não pode tomar posse já sendo empossado em outro 

Sol Montes 
11:42 

Se foi eleito. tem que publicar. A simples modo, cabe ao eleito tomar posse ou não. 

Henrique Behr 
11:43 

Tércio, digo 'segunda chance' para que possamos formar nossos conselhos. 

Sol Montes 
11:43 

Mas um parecer jurídico ajuda muito mesmo. 

Rosemaria A Santos 
11:43 

exceto RA v 

Márcio Apolinário 
11:44 

Isso Beth, seria é importante ter mapeado antes mas é um processo novo que tende a melhorar  

Beth Fernandes 
11:44 

Marcio, cada pessoa é responsável pelos seus atos. CCDF zela pelo cumprimejo da LOC 

cumprimento da LOC... saiu errado 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
11:45 

Incluir esporte só reforça o retrógrado, NUCEL ao invés de gerência de cultura 

Renio Quintas 
11:45 

Fora de cogitação 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
11:46 

Impugnação toda hora 

Beth Fernandes 
11:46 

certo 

Márcio Apolinário 
11:47 

Entendi Beth, de acordo  

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
11:47 

Preparando documento pra análise dos queridos do CCDF 

Felipe Boechat 
11:48 

Obrigado a todos! Terei que me ausentar porque bateram no meu carro e tenho que resolver isso. Um 

abração a todos! 

Raphael Veiga 
11:48 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 14 - de 21 

Concordo 

TERCIO SOUSA 
11:49 

A verdade que no Brasil a Lei do Voluntariado na verdade e extremamente deficiente. O Voluntário é 

tratado como inimigo e não como parceiro. Mas é uma bandeira a ser defendida. Não aqui! 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
11:49 

É o primeiro passo GDF CRIAR AS GERÊNCIAS NAS RAs 

Gambiarra de esporte e cultura já era 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
11:50 

Adequação por RAs, mais gambiarra, puxadinho 

Jose Dionisio Filho 
11:50 

o cargo é de Gerência de Cultura , Esportes e Lazer porque não a participação de pessoas liga ao 

esporte  

Beth Fernandes 
11:50 

cocordo Neide.  

muito bom, todo mundo junto. 

Rosemaria A Santos 
11:52 

Parabéns pela fala Neide 

RAIMUNDO SOUSA 
11:53 

Tira a imagem Maestro. 

Sol Montes 
11:59 

Vamos seguir a pauta presidente? 

feira da torre de tv 
11:59 

gostaria de fala 

feira da torre de tv 
12:00 

acabou a inscrição?  

janilce rodrigues 
12:00 

Lamentável a arte e cultura ter que travar batalhas para se manter. A cultura e educação salva vidas 

e diminui o índice de violência na sociedade. 

TERCIO SOUSA 
12:02 

Devido compromissos no período da tarde preciso me ausentar neste momento. Parabéns pela 

oportunidade e aguardamos as diretrizes. 

RAIMUNDO SOUSA 
12:02 
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Dionisio, O Cargo Gerente de Cultura, Esporte e Lazer, foi uma jeitinho que o Gestor achou para 

racionar e organizar a gestão nas RA's. Mas esse jeitinho, fere abruptamente dispositivos do artigo 20 

da Lei Orgânica da Cultura-LOC. E nós como ativistas da cultura, temos que defender a LOC e 

garantir as conquistas que a LOC trás. Um fraterno abraço.  

Wellington Abreu 
12:03 

que absurdo  

chocado 

Beth Fernandes 
12:03 

Obrigada pela contribuição, Tércio 

Sol Montes 
12:03 

É um assunto importante, mas pode ficar para os informes. Vamos tentar nos ater à pauta 

Wellington? 

Beth Fernandes 
12:05 

Sim, vocês tem que se juntar com o Conselho de Cultura da AR.  

janilce rodrigues 
12:06 

Com certeza o artesanato é expressão cultural de um povo. Deve ser valorizado e apoiado. 

Beth Fernandes 
12:07 

Entendo que teria de aguardar posse do CRC 

Dj juninho 
12:07 

Ai teria que parti da lista triplice 

Se ja foram eleitos la 

Neide Nobre 
12:07 

Rubens conte conosco, o Artesanato está em várias pastas em cada abordada de uma forma então é 

super necessário o conhecimento das leis para nos apropriarmos dos nossos direitos. Compartilhar 

conhecimento é disseminar desenvolvimento. 

Rede 3 Cultura e Saúde. Pontão de Cultura 
12:08 

Gostaria de falar, usar o microfone 

Rosemaria A Santos 
12:09 

Obrigada Sol 

Jose Dionisio Filho 
12:11 

Raimundo em se tratar de cultura acj 

Sol Montes 
12:11 

Pauta. Todo assunto pode ser relevante, mas temos uma pauta.  
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Neide Nobre 
12:13 

Isolados sim desconectados jamais 

Beth Fernandes 
12:13 

não 

Todos deixaram nomes e RA aqui?  

Jose Dionisio Filho 
12:16 

Raimundo em se tratar de cultura acho certo porém o esportes tem que ter uma participação a 

separação seria ao ver a solução para atender os dois 

Dj juninho 
12:17 

Obrigado Rita pela sua garra e luta . Que atraves dela me fez candidatar novamente a luta continua 

companheiros . 

Beth Fernandes 
12:17 

Gerentes sã parte da comunidade cultural, eleitos por ela 

Neide Nobre 
12:17 

Solicito aqui um apoio reforçando os prazos para encerramento dos cadastros dos possíveis 

beneficiários da Lei Aldir Blanc. Finda dia 30/10, lembremos que esse recurso é nosso. 

Sol Montes 
12:17 

Exato Beth, os gerentes são comunidade cultural. 

Legitimados. Guerreiros, atuam em outra ponta, a da gestão, mas legitimados. 

janilce rodrigues 
12:18 

Ótimo, Rita. 

Beth Fernandes 
12:20 

o processo em si, presiente, desde o lançamento do edital 

RAIMUNDO SOUSA 
12:20 

Agora tudo está mais fácil. 

Beth Fernandes 
12:21 

Comunidade tem que ser ouvida 
foi um dos motivos da convocação desta reunião extraordinária 

Beth Fernandes 
12:22 

exato, Rita, depois de ouvir a comunidade 
mais ou menos 70 dias de processo eleitoral 

Fernando Alexandre 
12:24 

Se possível, solicito a palavra 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 17 - de 21 

Rita Andrade 
12:24 

Tenho um informe Presidente. 

Sol Montes 
12:26 

Falar sobre a pauta 

Cleber Moreira 
12:27 

A omissão da aplicação da LOC é grave! Perpetuada por alguns que fazem da cultura um cabide de 

emprego que não querem largar o osso, berra em várias falas o sofismo político cultural, agora é 

momento de início de moralização, urge a cultura ser levada a sério. E os responsáveis dentro das 

suas competências e responsabilidades realizem suas atribuições. 

Iara Alves 
12:28 

creio que sim 

Beth Fernandes 
12:29 

Necessário uma consulta ao jurídico, visto que é outro edital 

Beth Fernandes 
12:29 

Necessário uma consulta ao jurídico, visto que é outro edital 

RAIMUNDO SOUSA 
12:29 

Quem se inscreveu, é somente se reinscrever. Com os mesmos documentos. Simples assim. 

Iara Alves 
12:30 

Isso mesmo, Raimundo. 

Beth Fernandes 
12:31 

concordo 

Rita Andrade 
12:31 

de acordo 
De acordo 

Neide Nobre 
12:34 

Informe sobre o fim do prazo das inscrições do Inciso 1 e 2 da Lei Aldir Blanc que será dia 30/10. 

Importante todos reforçarmos a divulgação. 

Beth Fernandes 
12:34 

Sim, Nedide. Sua contribuição tem sido impar! 

Renio Quintas 
12:34 

De volta! 

Caí mas não machuquei não...😉 

Renio Quintas 
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12:35 

Abs a todos, todas e tod@s 

silvio rangel 
12:36 

Gratidão Rita pelo auxiliar o CONEC na sua reestruturação 

Erica Lewis 
12:36 

Obrigada conselheira Rita! 

Renio Quintas 
12:38 

Por favor Presidente nos envie esse link 

RAIMUNDO SOUSA 
12:39 

Cadê os 03,% do orçamento previsto na LOC, para o exercício de 2020? Cadê os Editais dos Áreas 

Culturais? 

Neide Nobre 
12:39 

Por favor pode compartilhar nos grupos? 

Dos fóruns 

Renio Quintas 
12:39 

Precisamos que sejam executados editais imediatamente em regime de urgência e emergência que 

está passando a Cultura 

Dj juninho 
12:40 

Boa tarde a todos e a todas teria que me ausentar ... a luta continua..... 

Renio Quintas 
12:40 

A cada 15 dias é o mínimo 

Neide Nobre 
12:41 

O comitê consultivo e o GT da Lei Aldir Blanc tem quê dá retorno para Sociedade Civil. 

Renio Quintas 
12:41 

Boa Tarde DJ Juninho parabéns pela luta!!! Estamos juntos! Abração 

Raphael Veiga 
12:42 

Posso falar? 

Neide Nobre 
12:42 

Isso está ficando registrado na ata dessa reunião? 

Renio Quintas 
12:42 

Presidente Raphael Veiga está querendo falar!!! 

Wellington Abreu 
12:43 
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ok 

Neide Nobre 
12:43 

Proponho que a pauta Lei Aldir Blanc entre na próxima pauta do CCDF, a sociedade civil solicita 

respostas. 

Renio Quintas 
12:44 

Concordo plenamente Neide!!! 

Rosemaria A Santos 
12:45 

Obrigada Rita, super necessario 

Rita Andrade 
12:47 

Raphael que loucura! 

Neide Nobre 
12:47 

Isso é extremamente sério 

janilce rodrigues 
12:48 

Rita,obrigada. Pensando que grande parte da comunidade artística vive essencialmente do cachê de 

trabalho. Precisamos urgência exigir do governo o pagamento 

Rita Andrade 
12:48 

Meu Deus... 

Henrique Behr 
12:48 

Isso é gravíssimo! 

Beth Fernandes 
12:49 

Rafael, pode nos passar por email o caso concreto? 

ok 

Erica Lewis 
12:50 

Por favor! 

Neide Nobre 
12:51 

Precisa ser dada imediata respostas e satisfações para Sociedade Civil quanto a Lei Aldir Blanc 

Renio Quintas 
12:52 

Mais uma ação no contexto da insistência na ilegalidade do Governo Ibaneis 

É um governo ilegal com a Cultura 

Rita Andrade 
12:53 

de acordo! 

Renio Quintas 
12:53 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 20 - de 21 

A ressalva nas contas evidencia isso!!! 

Iara Alves 
12:55 

certo! 
Obrigada pela presença de todxs! 

Henrique Behr 
12:56 

Boa tarde!!! Até a proxima!!! 

Lyly casaweb 
12:56 

Boa tarde😉😉 

Jose Dionisio Filho 
12:56 

BOA TARDE 

Cleber Moreira 
12:56 

Boa tarde a TODOS! 
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