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ATA 

334ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CULTURA 

DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 16 de abril de 2019 foi realizada, na Sala Pompeu de Souza, na Secretaria de Cultura, 

das 9h20 às 12h30, a 334ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

 Wellington J. Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

 Divino Gomes Dias – Conselheiro Titular 

 Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular 

 Erica Bordinhão Lewis – Conselheira Titular 

 Janine Carvalho da Silva – Conselheira em Suplência de Titular 

 José Carlos Prestes R. Junior  - Conselheiro Titular 

 Rita de Cássia Fernandes de Andrade – Conselheira Suplente 

 

 A reunião contou ainda com a presença do Sr. Alberto Peres Neto, Coordenador Geral do 

FAC. A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva Substituta do Conselho de Cultura, 

Tathiana Dal Col e pela Analista de Atividades Culturais, Érica Ambrósio. 

 Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, às 9h20, o Conselho deu 

início à reunião, mediada pelo Presidente do CCDF, Sr. Wellington Abreu, que apresentou a 

seguinte pauta programada:  

 

EXPEDIENTES 

09h00 – Abertura  

 Aprovação e assinatura da Ata da 413ª Reunião Ordinária e da Ata da 333ª Reunião 

Extraordinária; 

 

09h15 – Informes 
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 Retorno sobre o caso de São Sebastião 

 Esclarecimento sobre procedimentos de substituições em caso de ausência de Conselheiros 

Titulares. 

 

ORDEM DO DIA 

9h30 - Aprovação da carta resposta ao Instituto de Espetáculos do Brasil;  

 

10h00 - Definição do informe a ser enviado aos Conselheiros Regionais com a indicação dos pontos 

focais por macrorregião e definição de fluxos de demandas. 

 

10h30 – Apreciação e discussão da minuta de Edital para seleção de Conselheiros do CAFAC; 

 

11h00 – Apreciação e discussão da minuta de Resolução de regulamentação das listas tríplices para 

Gerentes de Cultura. 

 

11h30 – Definição de Comissão para elaboração da minuta de Regimento Interno do CCDF e do 

CRC. 

 

FECHAMENTO 

 

EXPEDIENTES 

1. Aprovação das Atas da 413ª Reunião Ordinária e 333 ª Reunião Extraordinária; 

 Todos os presentes aprovaram as atas sem nenhuma alteração. 

 Conselheiro Divino pediu para registrar a importância de gravar as reuniões para eventuais 

dúvidas em relação às discussões; 

 

INFORMES 

1. Retorno sobre o caso de São Sebastião 
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 A nota de esclarecimento redigida pela Secretaria Executiva foi aprovada por todos os 

presentes e assinada. 

 O Conselheiro Divino expôs sua compreensão sobre o caso e considerou que uma situação 

similar, de disputas de poder, está ocorrendo no Riacho Fundo 2. Informou que provocará 

reunião para mediar os conflitos. 

 Encaminhamento: A nota será remetida ao Instituto de Espetáculos Públicos e 

publicada no site. 

 

2. Suplência 

 Explicação sobre o processo eleitoral para os representantes da Sociedade Civil no CCDF e 

as inscrições de representação por cadeiras; 

 Esclarecimento da perda de mandato por solicitação dos suplentes, Sr.Bernardo Antônio de 

Barros e Sr. Fabrício Ofugi, respectivamente das cadeiras de Concorrência Geral e 

Economia Criativa. 

 Considerando que não há suplência para Economia Criativa, e depois de discussões, foi 

proposto que as suplências se darão a partir do maior número de votos, independente da 

representação por cadeiras.  

 Foi discutido que, quando da elaboração do Regimento Interno, deve-se levar em 

consideração a questão das suplências e suas possíveis recomposições. 

 Encaminhamento: Oficializou-se que a Conselheira Janine é a primeira suplente e a 

Conselheira Rita é a segunda suplente, independentemente de representações. 

 

3. Editais FAC 

 Conselheiro Divino faz questionamento sobre os editais FAC de 2019, sobre as datas para 

lançamento, valores envolvidos. 

 Conselheiro Prestes explicita que a Secretaria está trabalhando para que os editais de agosto 

tenham um tempo maior de discussão e que seja aberta a possibilidade de fazermos 

alterações, antes de enviar para a Procuradoria do Distrito Federal, que deve aprovar 

finalísticamente o Edital.  Para os editais de abril, foram usados como base para a 
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elaboração da minuta, os editais de 2018 e já foram definidas as linhas de apoio. Assim que 

a minuta estiver fechada e aprovada pelo Secretário, o Conselheiro Prestes enviará para todo 

o CCDF. 

 Informa também que na segunda feira será realizada audiência pública com a comunidade 

cultural para a apresentação da minuta. Na terça, o debate deve ser aprofundado na reunião 

do Conselho de Cultura, e na quarta-feira, a discussão será na Câmara Legislativa, na Frente 

Parlamentar em Defesa da Cultura. 

 Considera que o tempo disponibilizado para debates não é o ideal, mas foi feito o possível, 

em função tempo disponível para todos os procedimentos necessários, considerando ainda a 

mudança de governo. 

 Explicita ainda que seria muito importante que o Conselheiro Divino e a Conselheira 

Fernanda pontuassem oficialmente as questões levantadas via telefone e via grupo de 

mensagens, em relação aos erros e problemas em processos anteriores para que estes possam 

ser considerados para a proposição desta minuta. O quanto antes, melhor, pois a Secretaria 

pretende cumprir o prazo estipulado na LOC e lançar os editais até 30 de abril. 

 Conselheira Fernanda propõe que os Conselheiros da Sociedade Civil construam uma nota 

técnica avaliando os editais anteriores do FAC e a enviem para a Secretaria até a quinta-

feira, de modo que sejam formalizados os pontos que gostariam que fossem levados em 

consideração já que não terão tempo hábil para analisar os editais de abril. Desta forma, os 

problemas e erros que geraram conflitos nas edições anteriores podem ser minimizadas. 

 Conselheiro Divino questiona se já existe a regulamentação de que trata o Artigo 65 da 

LOC, quando diz que o FAC é fundo de natureza contábil gerido pela Secretaria de Cultura, 

conforme regulamento. Questionou também se já há algum valor, pelo menos estimado, 

proposto pela Secretaria para este edital e solicita que antes do edital ser publicado na 

página da Secretaria, que este seja enviado ao CCDF, para que haja uma ordem de 

tramitação. A demonstração de que o Conselho não participou desta discussão expõe uma 

fragilidade no processo. 

 Conselheiro Prestes informa que o FAC tem um regulamento próprio, mas que há muitos 

vácuos jurídicos que precisam ser regulamentados.  
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 Conselheira Rita expôs que houve um desconforto em tomar conhecimento sobre os Editais 

do FAC pelas redes sociais e não oficialmente, via CCDF. Pede para que o CCDF seja 

sempre informado com antecedência. 

 Conselheiro Prestes informa que publicou o cronograma das atividades de divulgação dos 

editais no grupo de mensagens do CCDF horas antes de publicar no site do FAC. Mas 

considera que pode ser estabelecida nova rotina para que os editais passem pela apreciação, 

em tempo hábil, do CCDF. Esta rotina já pode ser instaurada para os editais do próximo 

lote, em agosto. 

 Reforça que a Secretaria já tem algumas minutas padrão aprovadas pela Procuradoria Geral 

do Distrito Federal e que para fazer alterações substanciais nas minutas, estas deveriam ser 

reenviadas à PGDF, e qualquer solicitação ao órgão leva em torno de 60 dias para tramitar. 

Neste sentido, para este lote de Editais, não é possível nenhuma alteração substancial. Porém 

para o lote de Agosto será possível inclusive criar uma minuta conjuntamente e depois 

submetê-la à PGDF. 

 Informa que se esforçará para encaminhar a minuta do Edital na segunda feira, dia 22 de 

abril, um pouco antes da Audiência Pública. Fica no aguardo da Nota Técnica a ser 

preparada pelos Conselheiros da Sociedade Civil e encaminhará tão logo a Minuta fique 

pronta. 

 Em relação aos valores, a proposta é de disponibilização de R$ 16 milhões de reais. A 

Secretaria de Cultura não tem uma sinalização da Secretaria de Fazenda da situação real de 

fundos disponíveis. Para os editais de agosto, já haverá uma previsão do orçamento de 2020.  

 Para 2019 o que a Secretaria tem é um orçamento de R$ 68 milhões, porém destes, R$ 54 

milhões já estão comprometidos com os editais de 2018 e com o passivo de 2017. Todas 

estas informações estão publicadas no site do FAC.  

 O passivo de 2016 já está sendo vencido. O que ainda resta tem a ver com a dificuldade dos 

proponentes em cumprir com as exigências dos projetos. 

 Neste contexto, o saldo do FAC é de 12 milhões de reais. Isto sem o superávit. Destes R$ 12 

milhões, aproximadamente R$ 4 milhões estão comprometidos com a linha Conexão 

Cultura. Então ao fim, o saldo é de R$ 8 milhões para os editais FAC 2019. 
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 Para o Secretário de Cultura, este edital de abril de 2019 deveria ser um edital menor, dentro 

do que existe de real de orçamento. Mas a SUFIC ponderou que é necessário um edital 

maior porque uma série de linhas devem ser atendidas. A proposta do Subsecretário Prestes 

foi de R$ 25 milhões, mas nos debates internos considerou-se um valor muito ousado. O 

valor de R$ 16 milhões parece já ser consenso. Pode ser que seja mais, mas menos que esse 

valor não será. 

 Conselheiro Divino faz uma observação de que a produção cultural ficou paralisada por um 

bom tempo, esperando a organização da mudança de governo. Hoje está sem recursos e sem 

ter como trabalhar e agir. Neste sentido, o ideal é que este edital possa ser o mais robusto 

possível. 

 Conselheiro Prestes diz que tem trabalhando neste sentido, mas que tem mais expectativa 

em relação ao edital de agosto, pois poderá haver uma discussão profunda com o CCDF e 

com a sociedade, inclusive para a definição de linhas adequadas para uma série de ações que 

precisam ser fortalecidas como economia criativa e cinema. Então acredita que o edital de 

agosto será robusto. Este edital de abril ficou prejudicado em função do tempo escasso para 

sua produção.  

 Foi solicitado que os editais do FAC a serem lançados até o dia 30 de abril sejam inseridos 

como ponto de pauta para a reunião do dia 23. 

 Conselheira Fernanda reforça a importância de respeitar o Parágrafo Único do Artigo 11 da 

LOC, onde se lê que o poder normativo de regulamentação da Secretaria de Cultura é 

exercido conforme diretrizes do CCDF. Então é preciso se organizar administrativamente 

para que nenhuma norma seja publicada pela Secretaria sem antes passar pelo crivo do 

CCDF. 

 Encaminhamento: CCDF deve fazer estudo sobre os vácuos jurídicos da LOC e FAC e 

propor as regulamentações necessárias e ausentes;  

 Encaminhamento: Conselheiros da Sociedade Civil construirão nota técnica com 

avaliação dos editais anteriores do FAC e a enviarão para a Secretaria de Cultura/SUFIC 

até a quinta-feira, dia 18 de abril. 
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 Encaminhamento: Conselheiro Prestes enviará a minuta do Edital do FAC aos 

Conselheiros assim que ficar pronto, antes da realização da audiência pública, marcada 

para às 19h00. 

 

4. Editais FAC Conexões 

 Conselheira Érica informa que os editais do FAC Conexões devem ser liberados na próxima 

semana. Os valores disponibilizados são de R$ 3.880.000,00, sendo R$ 1 milhão reservado 

só para o Edital Conexão Negócios, onde a Secretaria propõe um edital informando onde 

acha estratégico que sejam investidos os recursos; e R$ 2.880.000,00 para o Edital 

Permanente de Fluxo Contínuo, que vem da demanda dos proponentes. 

 Conselheira Rita questiona sobre os processos de reformulação do Edital que foram 

anunciados em reunião pelo Secretário de Cultura. 

 Conselheira Érica explicita que o que neste momento a reformulação focou o 

aprimoramento da contrapartida, chamada de encargo de relatório de informações. O que foi 

inserido e que este relatório de informações deve ser construído em comum acordo com a 

Secretaria para que aos poucos este retorno de informações seja acessado por mais pessoas. 

Hoje o retorno acontece em reuniões fechadas onde os proponentes beneficiários fazem 

relatos de como foi o evento/viagem. Porém, a Secretaria considera que é importante 

expandir esse relato para formatos de seminários, palestras, eventos abertos ao público, para 

que mais pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa. E outra modificação foi a inserção do 

limite de dois benefícios por proponente por ano, de forma a permitir que mais pessoas 

sejam beneficiadas também. 

 Conselheira Rita solicita que sejam informados quais foram os 10 grupos que foram 

selecionados e contemplados para o evento no Texas e quais foram os critérios para a 

seleção destes grupos.  

 Conselheira Érica explicita que estes grupos foram selecionados pelo Programa Conexão 

Cultura Negócios, nos editais de 2018 e que todas as informações sobre os processos 

seletivos são disponibilizadas no site da Secretaria de Cultura. 
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5. Comitê Permanente de Grafite quer reunião 

 Conselheira Érica informa que o Comitê Permanente de Grafite solicita uma reunião 

conjunta com o CCDF, vez que desde que tomou posse, em dezembro de 2018, nunca se 

reuniu oficialmente com o colegiado. Foi informado que o procedimento para pedir pauta 

com o CCDF é a solicitação oficial via e-mail para a Secretaria Executiva do Conselho. 

Após este pedido, o Pleno avalia a solicitação e marca a agenda. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Aprovação da nota resposta ao Instituto de Espetáculos do Brasil;  

 Exposição do caso por parte dos Conselheiros Divino e Wellington.  

 Após lida por todos os presentes, a nota foi aprovada e assinada.  

 Informe de que o CRC de São Sebastião enviou e-mail informando que a nova assembleia 

será realizada dia 27 de abril, conforme teor abaixo indicado. 

o “Conselho de São Sebastião chama edital para seleção de Gerente de cultura 

o Após Reunião Ordinária e Assembleia do Movimento Cultural de São Sebastião o 

Conselho Regional de Cultura convoca inscrições de candidatos e candidatas à vaga 

de Gerente Regional de Cultura, a ser indicado em Lista Tríplice para confirmação 

da Administração. O cargo era historicamente indicado politicamente e agora, pela 

publicação da Lei Orgânica da Cultura (Lei Complementar 934/2017), o gestor 

deverá apresentar comprovação de atuação cultural há pelo menos dois anos, para 

qualificação na concorrência, bem como comprovação de residência na cidade. 

o A decisão do Conselho foi publicada em ata junto a Administração Regional na 

sexta-feira 12 de abril, após intensos debates e a tentativa de uma primeira 

assembleia para votação. As inscrições já podem ser feitas desde esta segunda-feira, 

de 15 a 19 de abril, com o envio para o e-mail do Conselho 

(crcsaosebastiao@gmail.com) de currículo e portfolio com comprovações de atuação 

na área artística e cultural, devidamente comprovada por fotos, panfletos, cartazes, 

vídeos, links para reportagens, declarações de instituições idôneas e carteira 

mailto:crcsaosebastiao@gmail.com
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profissional na área de artística (DRT) que comprovem a atuação do referido 

candidato/a. Esses registros e mais o comprovante de residência na Região 

Administrativa para exercício do cargo (conta com nome do candidato, declaração de 

residência em aluguel e conta do proprietário anexa ou autodeclaração de residência) 

devem ser anexadas e serão analisadas por Comissão Especial Eleitoral da Lista 

Tríplice para Gerência de Cultura, que publicará os e as candidatas selecionadas no 

dia 22 de abril, e as votações ocorrerão no sábado, 27 de abril de 2019. 

o Acompanhe o cronograma. 

o 10/04 - Assembleia que decidiu em Reunião Ordinária do Conselho por nova 

votação para Lista Tríplice 

o 12/04 - Publicação da ata 

o 15/04 a 19/04 - Inscrições Abertas pelo e-mail crcsaosebastiao@gmail.com 

o 18/04 - Reunião Pública de Instalação da Comissão Especial da Lista Tríplice para 

Gerência de Cultura 

o 22/04 - Publicação dos e das candidatas aprovadas segundo a LOC pela análise da 

Comissão Eleitoral 

o 27/04 - Assembleia pública com Movimento Cultural para Eleição da Lista Tríplice.” 

 Encaminhamento: A Secretaria Executiva deverá enviar a Nota resposta, em meio 

físico, para o Instituto de Espetáculos do Brasil e em meio digital para a publicação no 

Site da Secretaria. 

 

2. Definição do informe a ser enviado aos Conselheiros Regionais com a indicação dos 

pontos focais por macrorregião e definição de fluxos de demandas. 

 Leitura do informe a ser enviado, via e-mail, para Conselheir@s Regionais de Cultura. Após 

correções de algumas informações, o informe foi aprovado, conforme abaixo indicado: 

 

Car@s Conselheir@s Regionais de Cultura 

  

mailto:crcsaosebastiao@gmail.com
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No último dia 03 de abril, o Conselho de Cultura do Distrito Federal iniciou seus 

trabalhos para a gestão 2019-2021. 

Dentre as muitas propostas de ações, o apoio aos Conselhos Regionais de Cultura, no 

que diz respeito à sua recomposição, capacitação e organização, é ação prioritária. 

 

Neste sentido, foram definidos Conselheir@s de Cultura do DF como Pontos Focais 

para cada Macrorregião do Distrito Federal, conforme tabela abaixo: 

 

MACROREGIÃO CIDADES PONTO FOCAL CONTATO 

Macrorregião 01 
Brazlândia; Ceilândia 

e Samambaia 

Titular Wellington Abreu 
61 99629-9516 

teatroscutum@gmail.com 

Suplente Sol Montes 
61 99695-

5253 sol.montes@cultura.df.gov.br 

Macrorregião 02 
Taguatinga; Vicente 

Pires e Águas Claras 

Titular 
José Carlos 

Prestes 

99346-9432 

jose.prestes@cultura.df.gov.br  

Suplente Divino Gomes 
61 98153-7595 

umdivinogomes@gmail.com  

Macrorregião 03 

Recanto das Emas; 

Gama; Riacho Fundo 

II e Santa Maria 

Titular Divino Gomes 
61 98153-7595 

umdivinogomes@gmail.com  

Suplente Daniel Rameh 
61 98201-3561 

danielrameh@hotmail.com  

Macrorregião 04 

Guará; 

Sudoeste/Octogonal; 

Cruzeiro e Cidade 

Estrutural - SCIA 

Titular 
Fernanda 

Morgani 

61 98421-0409 

fbarbosa.adao@gmail.com  

Suplente Erica Lewis 
61 99255-0375 

erica.lewis@cultura.df.gov.br  

Macrorregião 05 

Candangolândia; 

Núcleo Bandeirante; 

Riacho Fundo I e 

Park Way 

Titular Daniel Rameh 
61 98201-3561 

danielrameh@hotmail.com  

Suplente 
Fernanda 

Morgani 

61 98421-0409 

fbarbosa.adao@gmail.com  

Macrorregião 06 
Plano Piloto; Lago 

Norte e Lago Sul 

Titular Erica Lewis 
61 99255-0375 

erica.lewis@cultura.df.gov.br  

Suplente 
José Carlos 

Prestes 

99346-9432 

jose.prestes@cultura.df.gov.br  

mailto:teatroscutum@gmail.com
mailto:teatroscutum@gmail.com
mailto:sol.montes@cultura.df.gov.br
mailto:99346-9432%20jose.prestes@cultura.df.gov.br
mailto:99346-9432%20jose.prestes@cultura.df.gov.br
mailto:umdivinogomes@gmail.com
mailto:umdivinogomes@gmail.com
mailto:umdivinogomes@gmail.com
mailto:umdivinogomes@gmail.com
mailto:danielrameh@hotmail.com
mailto:danielrameh@hotmail.com
mailto:fbarbosa.adao@gmail.com
mailto:fbarbosa.adao@gmail.com
mailto:61%2099255-0375%20erica.lewis@cultura.df.gov.br
mailto:61%2099255-0375%20erica.lewis@cultura.df.gov.br
mailto:danielrameh@hotmail.com
mailto:danielrameh@hotmail.com
mailto:fbarbosa.adao@gmail.com
mailto:fbarbosa.adao@gmail.com
mailto:erica.culturars@gmail.com
mailto:erica.culturars@gmail.com
mailto:99346-9432%20jose.prestes@cultura.df.gov.br
mailto:99346-9432%20jose.prestes@cultura.df.gov.br
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Macrorregião 07 

Planaltina; 

Sobradinho; 

Sobradinho II e 

Fercal 

Titular Sol Montes 
61 99695-5253  

sol.montes@cultura.df.gov.br 

Suplente Iara Alves 
61 98201-9314 

iariadney@gmail.com 

Macrorregião 08 

Varjão; Itapoã, 

Jardim Botânico; São 

Sebastião e Paranoá 

Titular Iara Alves 
61 98201-9314 

iariadney@gmail.com 

Suplente Wellington Abreu 
61 99629-9516 

teatroscutum@gmail.com 

 

Se você precisar de suporte ou informação sobre como proceder em determinada 

situação, entre em contato com @ Conselheir@ Ponto Focal de sua reunião, ou com @ 

Suplente. 

Caso necessite de suporte operacional, metodológico ou político ou queira solicitar 

pauta nas reuniões do Conselho de Cultura, entre em contato com a Secretaria Executiva do 

CCDF. Telefone 3325-5212. Mensagens de texto (Whastapp) 9818-3244. E-

mail conselhodecultura@cultura.df.gov.br ou conselhodeculturadodf@gmail.com. 

Aproveitamos para informar que todas as pautas, atas, calendário de reuniões e 

documentos produzidos pelo CCDF já estão disponíveis na página do Conselho no site da 

Secretaria de Cultura: http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/ 

 

Atenciosamente 

 

Conselho de Cultura do Distrito Federal 

Secretaria Executiva do Conselho de Cultura do Distrito Federal 

Secretaria de Cultura - Governo do Distrito Federal 

SCN Via N2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro 

+55 (61) 3325-5212 

 

 Conselheiro Divino propõe que os CRC tenham autonomia para realizar seus processos de 

recomposição até o momento de publicação dos novos regimentos internos; 

mailto:sol.montes@cultura.df.gov.br
mailto:teatroscutum@gmail.com
mailto:teatroscutum@gmail.com
mailto:conselhodecultura@cultura.df.gov.br
mailto:conselhodeculturadodf@gmail.com
http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/
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 Conselheira Rita acha importante a liberação de autonomia, mas que não regular este 

processo de alguma forma pode criar mais problemas do que resolver os que já existem.  

 Foi discutido e construído que “Ponto Focal” é assessoria direta, técnica e política, ao 

Conselho Regional. Deve se disponibilizar para que os Conselheiros Regionais tirem suas 

dúvidas e solicitem auxílio na resolução dos problemas enfrentados no território. Quando a 

questão levantada for de maior envergadura, o Ponto Focal faz um parecer e o apresenta ao 

Pleno para decisão do colegiado. 

 Conselheiro Prestes sugere que para os casos mais sensíveis, o Conselho atue em conjunto, 

para além dos Pontos Focais pré-determinados. 

 Em relação aos regimentos interno dos Conselhos Regionais, Conselheira Rita solicita que a 

Secretaria de Cultura localize os documentos já enviados por alguns CRCs e que faça a 

devida análise para aprovação.  

 Encaminhamento: A Secretaria Executiva fará levantamento dos CRC que já enviaram 

seus Regimentos Internos. Após a localização fará estudo para incorporar aspectos destes na 

minuta de regimento pós-LOC para os CRCs. 

 Encaminhamento: Foi estabelecido que a Secretaria Executiva produzirá informativo sobre 

a Resolução nº 01 - 14-09-2018 - Regulamento dos CRC, especificando os artigos sobre a 

recomposição e indicando que os pontos focais devem ser solicitados a acompanhar todo o 

processo. 

 

3. Apreciação e discussão da minuta de Edital para seleção de Conselheiros do CAFAC; 

 Presidente inicia a discussão solicitando que os Conselheiros respondam os e-mails que 

recebem da Secretaria Executiva com os documentos enviados para apreciação nas 

reuniões, após averiguar que nenhum dos presentes leu nenhuma das minutas apreciadas 

na reunião.  

 Conselheiro Prestes propõe que o Coordenador do FAC apresente as suas sugestões ao 

documento produzido pela Secretaria Executiva. 

 Os Sr. Alberto Peres apresenta as sugestões de alteração do documento, quais sejam:  
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o Inserir como requisito mínimo a residência no Distrito Federal por mais de 2 

anos;  

o Alterar o mínimo exigido de qualificação educacional para ensino médio e 

colocar graduação em qualquer nível para o critério desejável;  

o Alterar os critérios de pontuação, atribuindo os seguintes pesos: Critério 1 = 20 

pontos; Critério 2 = 20 pontos; Critério 3 = 30 pontos e Critério 4 = 30 pontos. 

o Incluir, na fase de entrevista, a elaboração prática de um parecer de análise de 

projeto; 

o Explicitar que o processo de escolha se refere a duas vagas disponíveis no 

momento, para mandato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, pelo Secretário de 

Cultura. 

 Conselheiro Divino questiona porque o mandato de conselheiro da sociedade civil deve 

ter a decisão de prorrogação definida pelo governo. 

 Foi explicitado que são os termos do Regimento Interno do CAFAC e que só pode ser 

alterado pelo próprio CAFAC. 

 Conselheira Fernanda questiona se há alguma instrumento legal que permita uma 

manifestação positiva ou negativa da sociedade civil em relação a possibilidade 

prorrogação do mandato.  

 Foi explicitado que não há nenhum tipo de controle regulamentado neste sentido. 

 Conselheira Rita diz que é muito importante o caráter técnico no CAFAC para 

minimizar a possibilidade de surgimento dos chamados cartéis do FAC, que são pessoas 

ou grupos que concentram muitos projetos apoiados pelo FAC. 

 Conselheiro Prestes fala que o CAFAC é um conselho que precisa mostrar 

produtividade, e por isso o CCDF precisa ter um papel como de fiscalização. Se um 

conselheiro não produz, mesmo que ele seja do governo, é preciso que haja uma maneira 

de o CCDF fazer com que ele seja substituído. Porque os conselheiros precisam dar 

vazão aos processos da maneira mais técnica possível. O olhar para os conselheiros do 

CAFAC precisa ser igual, independente de eles serem da sociedade civil ou do governo. 
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 Conselheiro Wellington comenta a respeito do decreto nº 37.297 de 29 de abril de 2016, 

que institui, entre outros, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis 

do Poder Executivo ao qual os Conselheiros se submetem por serem agentes públicos. O 

decreto traz o mínimo esperado para a ação dos agentes e é importante tomá-lo por base 

na seleção dos novos conselheiros.  

 “Art. 2º Todos os agentes da Administração Pública Distrital têm deveres éticos aos 

quais aderem automaticamente no momento de sua investidura. Além de observar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, cortesia, 

proporcionalidade, razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do interesse 

público, finalidade e motivação, devem pautar-se pelos padrões da ética”. 

 O coordenador do FAC, Sr. Alberto Peres, concorda que o CAFAC precisa ser realmente 

mais técnico do que político. Explana sobre o processo de separação entre as atribuições 

do CCAF e do CAFAC e que no momento o CAFAC ainda está em processo de 

regulamentação. Expõe sua felicidade na proposta apresentada pelo CCDF que direciona 

a composição do Conselho para este caráter mais técnico.  

 Conselheiro Prestes considera que é necessário aumentar o número de conselheiros, para 

pelo menos 12, para que a sociedade receba as respostas que procura e em tempo hábil. 

O CAFAC precisa produzir mais, e ter um perfil mais técnico.  

 Conselheira Fernanda considera a importância de aumentar não só o número de 

conselheiros no CAFAC, nas no CCDF também. 

 Conselheira Rita concorda e ressalta a importância de se rever as quantidades de 

conselheiros e também discuta a questão das gratificações, porque muitas mudanças nos 

conselhos acontecem em função da questão salarial, tanto de aumento quanto de 

diminuição de membros. Ressaltou também a importância de fazer o que for necessário 

para que um determinado grupo não seja privilegiado em detrimento de outro. 

 Sr. Alberto Peres disse que repassará as recomendações para a Secretaria do CCDF. Acha 

muito importante a interação do CCDF e CAFAC e disse que o CAFAC inteiro está à 

disposição para isto. 

 Conselheira Fernanda solicitou que o CAFAC encaminhe as orientações até sexta-feira, 

para que os membros do CCDF possam trabalhar nesta questão durante o feriado.  
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4. Apreciação e discussão da minuta de Resolução de regulamentação das listas tríplices 

para Gerentes de Cultura. 

5. Definição de Comissão para elaboração da minuta de Regimento Interno do CCDF e 

do CRC. 

 Em função do avançado da hora e da complexidade dos pontos de ordem de dia incluídos na 

pauta, foi definido que as discussões sobre estes pontos serão realizadas primeiramente entre 

os grupos de trabalho construídos, conforme indicado a seguir, e posteriormente inseridos 

nas pautas de reuniões futuras.  

o Grupos de trabalho para definição do documento de seleção dos conselheiros do 

CAFAC: 

 Prestes, Fernanda, Erica, Wellington e Rita 

o Grupo de trabalho para construção dos Regimentos Internos do CCDF e CRC: 

 Fernanda, Prestes, Divino, Rita e Wellington 

o Grupo de trabalho para elaboração do regulamento para construção da Lista tríplice 

para Gerência de Cultura 

 Fernanda, Divino e Janine 

 

6.  Definição da pauta para a 335ª Reunião Extraordinária de 23 de abril de 2019. 

 

 Discussão sobre a Minuta dos Editais FAC;  

 Apreciação e discussão da minuta de Edital para seleção de Conselheiros do CAFAC; 

 Diagnósticos CRC. 
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A reunião encerrou-se por volta de 12h30, ficando a atribuição de redação da ata para a 

Secretaria Executiva do Conselho. 

         Esta ata foi redigida por mim e submetida à apreciação dos Conselheiros e Conselheiras no 

dia 26 de abril, e tendo sido aprovada, no dia 30 de abril, segue rubricada em todas as suas folhas 

por mim e assinada por mim e por todos os Conselheiros e Conselheiras presentes no momento da 

reunião. 

 

Brasília, 30 de abril de 2019. 

 

Assinaram: 

Secretaria Executiva do Conselho de Cultura  

Tathiana Dias Vasconcelos Dal Col 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - Titulares 

Divino Gomes Dias  

Fernanda Barbosa Adão 

José Carlos Prestes R. Junior  

Wellington J. Lourenço de Abreu  

Conselho de Cultura do Distrito Federal – Suplentes 

Rita de Cássia Fernandes de Andrade  

 

Não assinaram: 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - Titulares 

Erica Bordinhão Lewis  

Janine Carvalho da Silva  

 


