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ATA 

335ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CULTURA 

DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 23 de abril de 2019 foi realizada, na Sala Pompeu de Souza, na Secretaria de Cultura, 

das 9h30 às 13h30, a 335ª 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 

 Erica Bordinhão Lewis – Conselheira Titular 

 Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular 

 Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

 José Carlos Prestes R. Junior  - Conselheiro Titular 

 Solisângela Rocha dos Montes – Conselheira 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, Sr. Rênio Quintas, representante do Fórum de Cultura do Distrito Federal; José Duarte de 

Mello e Janete dos G. O. Sousa, do Museu do Disco Vinil; Luiz Henrique Fernandes Souza Diretor 

de Implementação e Modalidades de Fomento Cultural da SUFIC e Roberto Chaves, Coordenador 

do Programa de Incentivo Fiscal da SUFIC. 

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:  
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EXPEDIENTES 

09h00 – Abertura  

 Aprovação e assinatura da Ata da 334ª Reunião Extraordinária; 

 

09h15 – Informes 

 

ORDEM DO DIA 

9h30 – Discussão sobre a Minuta dos Editais FAC;  

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

11h30 – Diagnósticos 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. 

 

2. Informes; 

 Secretaria Executiva? 

 Informativo de que a Ata da semana passada ainda deve ser concluída e será enviada 

via e-mail. 

 Indicativo de que os áudios das reuniões serão compartilhados via Google drive. 

Deve ser discutido em reunião se os áudios serão divulgados publicamente no site do 

CCDF. No momento apenas as pautas e Atas estão sendo divulgadas. 

 Informativo sobre a portaria de composição dos CRCs a ser publicada na próxima 

semana. A Portaria, assinada pelo Secretário de Cultura, deve apresentar: 

 Conselheiros ativos; 

 Mandato; 

 Indicativo de recomposição a partir da Resolução nº 01; 
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 Indicativo de que para os processos de recomposição, o CRC deve procurar o 

Ponto Focal; 

 Pontos Focais das Macrorregiões; 

ORDEM DO DIA 

 

1. Diagnósticos CRC;  

 Apresentação da planilha de monitoramento dos Conselhos Regionais consolidada pela 

Secretaria Executiva; 

 Encaminhamento: Conselheiros da Sociedade Civil que fizeram atividades de 

monitoramento nos Conselhos Regionais devem escrever textos bem simples e 

enviar para a Conselheira Fernanda, que consolidará planilha de diagnóstico dos 

CRC’s. 

 

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

 Discussão sobre a minuta do documento de seleção do CAFAC a partir das observações dos 

Conselheiros; 

 Discussão sobre a manutenção ou não dos artigos que referenciam o Regimento Interno do 

CAFAC; 

 Foi redigido novo artigo que sintetiza as informações consideradas principais para os 

candidatos. 

 Discussão sobre o item que replica artigo do Regimento Interno do CAFAC, onde se lê que 

a prorrogação do mandato do Conselheiro é de decisão do Secretário de Cultura e não da 

Sociedade Civil; 

 Conselheira Rita questiona definição do Regimento, vez que a cadeira é de representação da 

Sociedade Civil; 

 Foi discutido que para promover a alteração é necessário alterar o Regimento Interno do 

CAFAC, e o CCDF não tem autonomia para realizar a alteração. O CCDF pode apenas fazer 

a sugestão de alteração. 
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 Foi definido que para a reunião do dia 30 de abril, que será realizada em parceria com o 

CAFAC, o CCDF fará a sugestão de alteração deste artigo, sugerindo que quem determine a 

prorrogação ou não do mandato do conselheiro da sociedade civil seja o CCDF. 

 Discussão sobre os critérios mínimos em relação à experiência e ao tempo de moradia 

apresentados pelo Regimento Interno; 

 Conselheira Rita considera que é de extrema importância que o Conselheiro do CAFAC seja 

morador e atuante no Distrito Federal há pelo menos 4 anos. Expõe que quem não conhece a 

realidade do Distrito Federal, dificilmente tem condições de selecionar, monitorar e aprovar 

projetos realizados neste território; 

 Coordenador Geral do FAC, presente na reunião, corrobora com a fala da Conselheira Rita, 

dando como exemplo o projeto da Banda Liga Tripa, de comemoração de 25 anos de 

carreira. Se não houvesse Conselheiros moradores do Distrito Federal e conhecedor da 

importância cultura da banda para a cidade, provavelmente e o projeto não seria aprovado, 

vez que os integrantes da banda não tem o conhecimento técnico para redigir um projeto; 

 Após a discussão de que os novos critérios não podem contrariar o Regimento Interno do 

CAFAC, mas que o CCDF tem autonomia para definir critérios para selecionar os 

candidatos mais adequados para o trabalho, foi redigido novo artigo, a partir de consenso 

dos Conselheiros, com a definição de mínimo de 4 anos de moradia e atuação no Distrito 

Federal; 

 CCDF também promoverá a discussão desta questão na próxima reunião conjunta com o 

CAFAC, no dia 30; 

 Encaminhamento: Promover a discussão das possíveis alterações no Regimento 

Interno do CAFAC, em relação à prorrogação do mandato de conselheiros da 

sociedade civil pelo Secretário de Cultura e em relação aos critérios mínimos para 

ser conselheiro. 

 

 Em função do avançado da hora e da presença de convidados, o Presidente colocou em 

votação a suspensão da pauta, em relação a discussão da minuta do edital de seleção de 

candidatos, para discutir os Editais do FAC. A proposta foi acatada por consenso. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

Página 5 de 11 

 

 

3. Discussão sobre a Minuta dos Editais FAC; 

 Conselheiro Prestes expõe que sentiu que o processo de construção deste Edital foi 

atribulado em razão de diversos fatores, principalmente relacionados ao tempo hábil para 

promover discussões mais aprofundadas tanto com o CCDF quanto com a Comunidade. 

Espera que para os Editais de Agosto possam ser construídos a partir destas discussões. 

Considera que o debate com a comunidade na Audiência Pública foi muito construtivo e 

espera que o debate com o CCDF também o seja. 

 Considera que o Conselho de Cultura é o órgão máximo do Sistema de Arte e Cultura e tem 

papel preponderante no monitoramento e proposição das polícias da Secretaria de Cultura. 

Acredita depois deste primeiro período atribulado de gestão, este papel poderá ser cumprido 

integralmente. 

 Apresentação de dados sobre a estrutura e funcionamento do Fundo de Apoio à Cultura e 

saneamento das dúvidas levantadas. (Anexo 1 desta Ata) 

 Fala do Maestro Rênio Quintas sobre a ilegalidade da Secretaria de Fazenda em relação ao 

contingenciamento dos recursos. Pede que o CCDF faça encaminhamentos ao governo para 

que esta situação seja resolvida.  

 Conselheiro Prestes responde a fala do maestro corroborando com a opinião e indicando que 

é também de interesse do governo resolver esta situação. Disse também que o Secretário 

está ciente sobre o assunto e que estão em comunicação com a Secretaria de Fazenda. 

Complementa a informação indicando que espera a publicação da solução do 

contingenciamento para 15 de maio, e que a partir deste será possível lançar o edital do FAC 

Áreas. Disse que hoje à tarde uma equipe da SUPAC irá vistoriar alguns espaços para ver se 

eles podem ser contemplados ou não no edital FAC Ocupações. 

 Conselheira Rita questiona a respeito das datas estabelecidas na LOC para o lançamento dos 

editais do FAC. Também se manifesta dizendo que faz parte da gestão pública administrar 

as dívidas de gestões passadas, e que aquelas devem ser sanadas pela Secretaria de Fazenda. 

Enfatizou a importância da fala do Maestro Rênio Quintas, pois muitos artistas estão 

sofrendo por conta desse contingenciamento. 
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 Conselheira Fernanda agradece o material disponibilizado e questiona quanto à minuta a ser 

enviada para a Câmara, que não contém informações atualizadas sobre os dados e valores 

disponíveis para o Edital 2019. Solicita acesso ao documento com os dados atualizados e 

minuta final do Edital. Questiona também qual foi o critério utilizado pelas áreas técnicas 

para definir que este primeiro edital seria destinado à ocupação dos espaços, considerando 

que nem todas as regiões administrativas do Distrito Federal têm equipamentos culturais. 

 Conselheiro Divino se disse surpreendido quanto ao valor do edital a ser lançado, de 7 

milhões de reais. Sugeriu que os editais sejam desenvolvidos a partir da estimativa da 

Receita Corrente Líquida deste ano, e não somente a partir do saldo disponível. Pergunta se 

ainda é possível mudar o edital a ser enviado para a Câmara. Disse não caber neste momento 

um edital de ocupação. 

 Conselheiro Wellington considera que o Edital Ocupações é de grande valia sim neste 

momento considerando o sucateamento dos equipamentos culturais. Questiona se é possível 

promover uma com a Secretaria de Patrimônio para que os recursos destinados aos espaços 

sejam aproveitados ao máximo e a Secretaria ajude o espaço a se estruturar.  

 Conselheira Fernanda concorda com o sucateamento dos espaços, porém ressalta que a 

Secretaria tem recursos específicos para a manutenção destes espaços. Neste sentido, os 

recursos do FAC não devem ser utilizados para este fim e sim para o auxílio de projetos. 

 Conselheiro corrobora com fala da Conselheira Fernanda afirmando que o recurso deve ser 

separado para a Ocupação, e que não deveriam ser provenientes do FAC. Diz ser descabido 

um edital para ocupação dos espaços exatamente quando estes estão sucateados e precisam 

primeiramente de recursos para a sua manutenção e melhorias. Considera também que a 

questão da ocupação dos espaços deveria se concretizar em um programa da Secretaria de 

Cultura e não necessariamente na utilização dos recursos do Fundo de Apoio à Cultura. 

Reforça que este sempre foi o pensamento e solicitação da comunidade cultural. 

 Conselheira Rita considera que primeiro a Secretaria deve investir nos espaços e depois 

lançar um edital, com recursos próprios e não do FAC, para suas ocupações. E aproveita 

para solicitar maiores informações sobre o Edital de premiação, apresentado pelo 

Conselheiro Prestes. 
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 Conselheiro Prestes retoma a apresentação e repassa a fala para Roberto Chaves, 

coordenador da LIC, advogado e que vai explicitar melhor alguns conceitos descritos na 

LOC relativos aos Editais do FAC. 

 Roberto Chaves inicia sua fala fazendo uma pontuação sobre alguns termos da LOC em 

relação aos Editais FAC. Até 30 de abril é lançado o primeiro bloco de editais, contendo 

todo o saldo do exercício anterior, adicionada da metade da previsão orçamentária do 

exercício em curso. O saldo do exercício anterior é menos R$ 53 milhões de reais. Não 

houve saldo positivo em 2018. 

 Para o Coordenador, quem redigiu o artigo não levou em consideração o histórico de gestão 

do FAC. Desde sempre, os editais do FAC estão ancorados na previsão do orçamento do ano 

posterior. Neste contexto, não é correto dizer que este bloco de editais que está sendo 

lançado agora é de R$ 7.700.00,00. Ele é deste valor mais o que está vinculado do ano 

passado ao orçamento deste ano. A parte que não está entrando aqui desta conta é o 

superávit, que tem a ver com a diferença entre a previsão de receita de um ano e o que é 

efetivamente arrecadado no fim do exercício. 

 Quando conseguirmos esse superávit de 2018 e 2018, será uma coisa inédita no Distrito 

Federal. Tudo o passivo anterior a 2017 voltou para o tesouro, por força da LOC. O que veio 

depois do Artigo 81 da LOC ainda não foi devolvido pela Secretaria da Fazenda. Então 

neste sentido, não está havendo esperteza desta gestão como algumas falas estão indicando. 

O que está acontecendo é esta lógica de lançar editais sem a previsão exata de orçamento e 

sem caixa, não acontecerá mais.  

 Conselheiro Divino diz que o saldo é negativo neste momento porque o setor cultural, há 

muitos anos, sofre pedaladas. Todos os governos anteriores mentiram para o setor cultural. 

O que vem sendo feito é inconstitucional. Então nós entendemos a situação atual, mas o que 

estamos discutindo é que historicamente, o segmento cultural, em detrimento de todos os 

outros segmentos, vem sendo gritantemente humilhado. Neste sentido, não é possível 

discutir o Edital de 2019 apenas do ponto de vista de 2019. É preciso considerar todo o 

passado. 
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 Roberto Chaves retorna a fala dizendo que é de todo o interesse da gestão que este problema 

seja resolvido, mas quando o segmento cultural, legitimamente, pede que os valores do 

edital sejam aumentando, automaticamente se fala em pedalada, porque, como foi 

demonstrado, não há de onde retirar recursos sem assinar outro cheque pré-datado, 

exatamente como fizeram as gestões anteriores. Se falarmos em aumentar os recursos, 

automaticamente falamos em avançar no orçamento de 2020 e continuar este fluxo de 

pedaladas. Isto tem que ficar claro para que o debate seja honesto e que possa construir 

soluções possíveis. Então esta questão todo não envolve, de forma nenhuma, a 

deslegitimação das demandas do segmento cultural. É antes uma pura questão matemática. 

 Conselheiros Prestes diz que no momento não é possível lançar um edital com um valor que 

leva em conta o valor do superávit a ser pago pela Secretaria de Fazenda, porque este valor 

não está no QDD ainda. Não se pode vincular um pagamento a uma rubrica orçamentária 

que não existe ainda. Apesar do reconhecimento, por parte da Secretaria de Fazenda, do 

direito ao superavit, não há nenhuma indicação concreta de quando ou como este recurso 

será de fato encaminhado para a Secretaria de Cultura. Como gestor desta pasta e destes 

recursos, o Conselheiro informou que não irá se responsabilizar em publicar editais sem o 

correto lastro financeiro. Que seu cargo está à disposição para quem queria se comprometer 

com este tipo de improbidade. 

 Comprometeu-se, com ajuda do Diretor de Implementação e Modalidades de Fomento 

Cultural, Luís Henrique, a enviar para o Conselho a minuta do Edital preenchida.  

 Sobre os critérios para a publicação do edital de ocupação, o Secretário de Cultura tem 

orientado todas as Subsecretarias de que a prioridade da gestão são os espaços públicos. 

Então a prioridade da SUPAC é a manutenção dos espaços. A prioridade da Economia 

Criativa é desenvolver projetos que tenham relação com estes espaços, além de mapear toda 

a cadeia produtiva para serem construídos indicadores críveis. Para a SUFIC, o Secretário 

pediu que fosse dada ênfase nos editais à ocupação destes espaços.  

 Explicitou que a SUFIC estava trabalhando para lançar, junto ao Edital de Ocupação, o 

Edital Áreas. Porém em função dos recursos escassos e da urgência da comunidade para o 

desenvolvimento de projetos, a saída imaginada foi aumentar os recursos para o Edital 
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Ocupação. Reiterou que está sendo realizado o levantamento dos espaços para que seja 

definida a lista daqueles que farão parte a lista do edital.  

 Conselheira Sol disse que ao fazer o mapeamento dos equipamentos, é possível constatar 

que muito do sucateamento dos equipamentos se dá pela falta de utilização que eles sofrem. 

E que quando se coloca recursos para a ocupação dos espaços, é para a própria classe 

artística ocupar estes espaços. 

 Conselheira Iara diz que muitas das cidades não têm equipamentos culturais. Pergunta se 

haverá projetos para estas cidades que não têm equipamentos. Explana, junto com a 

Conselheira Fernanda, que no edital Ocupação 2019, a concentração de recursos no Plano 

Piloto contraria a LOC no quesito de mais de um terço dos recursos não ser alocado em 

apenas uma cidade.  

 Conselheiros Prestes diz que só é possível analisar mais profundamente a questão do edital 

após a análise que a SUPAC fará hoje. 

 Coordenador Alberto Peres apresenta que a limitação da LOC de um terço dos recursos do 

FAC em uma mesma cidade é referente ao recurso anual disponibilizado no FAC, e não 

necessariamente dentro de cada edital. Neste sentido, o lançamento do edital Áreas, levando 

em consideração esta questão da descentralização de recursos, pode contornar estas 

desigualdades. 

 Conselheira Sol comenta que não adianta apenas abrir equipamentos culturais se não há 

condições de manutenção e circulação da programação. Explana que está sendo discutido 

dentro da Secretaria que os equipamentos públicos que recebem recursos para atividades 

culturais não precisam necessariamente ser somente os próprios da Secretaria e sim ampliar 

as programação para espaços como escolas, porque a programação precisa chegar nas 

cidades.  

 Conselheira Rita considera importante que, quando da realização deste levantamento e da 

promoção deste Edital e dos próximos, se leve em consideração as macrorregiões de cultura.  

 Conselheira Iara sugere outra reunião nesta semana para discutir o Edital, a partir da 

construção desta listagem da SUPAC. 
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 Conselheiro Divino sugere que talvez seja interessante lançar um edital que não seja o de 

Ocupação neste momento.  

 Conselheiro Prestes considera interessante fazer outra reunião esta semana para discutir o 

Edital Ocupação. A princípio não existe indicativo de não publicação deste edital,a não ser 

que o levantamento demonstre que não há nenhuma possibilidade de ocupação destes 

espaços.  

 Conselheira Fernanda solicita que os áudios das reuniões do Conselho sejam 

disponibilizados para @s conselheir@s. E solicita que seja liberado acesso ao Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI. 

 Foi decidido que a reunião extra desta semana será realizada na quinta à noite.  

 Conselheiro Wellington pergunta para o Diretor Luís quando a minuta finalizada será 

enviada, o que foi respondido que poderá enviar a mesma amanhã. Pergunta à Conselheira 

Érica se o edital do FAC Conexões será finalizado está semana, o que foi respondido que 

provavelmente sim, que o mesmo ainda está sendo analisado pela Assessoria Jurídica 

Legislativa da Secretaria de Cultura. 

 Encaminhamento: Conselheiros Prestes enviará a minuta preenchida do Edital para o 

Conselho.  

 Encaminhamento: A reunião extraordinária da próxima semana terá como pauta 

obrigatória a discussão da minuta da seleção dos conselheiros do CAFAC. 

 Encaminhamento: Será realizada reunião para discussão do levantamento dos espaços e 

edital de Ocupação na quinta-feira à noite. 
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A reunião encerrou-se por volta de 13h30, 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 30 de abril, e tendo sido aprovada, no dia 07 de maio 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, 07 de maio 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  

Iariadney Alves da Silva  

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  

Solisângela Rocha dos Montes  

 

ANEXO I – Apresentação FAC 


