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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Cultura do Distrito Federal

 

ATA

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

 

No dia 18 de maio de 2021 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 19h00 às 22h00, a
10ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito Federal, com a presença dos seguintes
conselheiros e conselheiras:

• Elizabeth Fernandes – Presidente do Conselho 
• Iariadney Alves da Silva – Vice-presidente do Conselho 
• Wellington José Lourenço de Abreu – Conselheiro Titular 
• Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 
• Fernanda Barbosa Adão - Conselheira Titular 
• Aline Maria da Silva Camilo – Conselheira Titular 
• Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro Titular 
• Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular

A assessoria foi realizada pela Assessora do Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va,
Rayane Ferraz de Souza Pinheiro. 
Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, a Presidente do Conselho de Cultura
do Distrito Federal, Sra. Elizabeth Fernandes, às 19h19, deu início à reunião ordinária com a
seguinte pauta:

19h15: Informes

- Resposta da SUFIC sobre portaria de prazos de projetos do FAC 

- Início das Iives sobre o FAC Mul�cultural  

- Atualizações site do CCDF 

- Eleições dos CRCs  

- Informes das(os) conselheiras(os) como pontos focais e dados gerais - Informes da comunidade (3
inscrições) 

19h45 - Lei Aldir Blanc 

20h15 - Manifestação do CCDF sobre saldo remanescente  

21h - Gerências de Cultura - A relação ins�tucional da SECEC com as Gerências de Cultura, briefing geral
da atuação junto às administrações regionais (gerentes e conselheiros(as) regionais inscritos), atuação
com os conselhos, tempo de mandato, RAs que precisam organizar escolha da lista tríplice, obstáculos
mais desafiadores.  (tempo de fala: 5 minutos por inscrito)

22h - Encerramento

 

ORDEM DO DIA

A Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sra. Elizabeth Fernandes, iniciou as a�vidades
informando sobre o andamento do processo para contratação de intérprete de libras para as reuniões do
Conselho. Informou, ainda, que a SUFIC encaminho resposta à demanda do CCDF, sobre a prorrogação da
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Portaria que prorrogava os prazos dos Projetos do FAC, esclarecendo que não é possível prorrogar prazos
ex�ntos, mas que as solicitações de prorrogação que chegaram à Secretaria dentro do prazo da Portaria
foram atendidas. Outro aviso foi em relação as lives explica�vas do FAC Mul�cultural, iniciadas pele
SECEC no dia 14/05/2021, que acontecerão todas as sextas-feiras sempre às 17h, onde a SUFIC explicará
todas as linhas do Edital do FAC Mul�cultural.

A Conselheira Fernanda Barbosa Adão solicitou que fosse incluído nos informes a questão da atualização
do site do Conselho e pediu informações no que tange a disponibilização das Atas e das pautas das
reuniões do CCDF, sobre a atualização das no�cias e frentes de trabalho do Conselho na página da web,
ques�onando sobre a periodicidade das atualizações e a forma como é feita. A presidente Elizabeth
Fernandes respondeu que desde que assumiu a Presidência do CCDF tal solicitação não havia sido feita
ainda e informou que solicitaria uma reunião com a Ascom, com a presença da nova Secretária do
Conselho para tratar do assunto.

A Presidente do CCDF informou que o Conselho vem recebendo diversos informes dos Conselhos
Regionais de Cultura sobre alterações de estrutura, pedidos de licença/exoneração e que tem
encaminhado as informações aos conselheiros para conhecimento. Comunicou que os CRCs do Riacho
Fundo I, Tagua�nga e Riacho Fundo II têm novos Presidentes; consultou a Conselheira Rita Andrade,
ponto focal, quanto ao caso do Riacho II, tendo em vista que o CRC encaminhou documentos que tratam
da des�tuição do Presidente anterior, ao qual ficou acordado que se reunirão no dia seguinte para
verificar os documentos encaminhados e verificar se estão em conformidade com o Regimento.

A Presidente finalizou com a informações de que a minuta de edital de chamamento para composição
dos CRCs das oito regiões que não formaram Conselho foi encaminhada à SECEC que, por sua vez,
encaminhou a Assessoria Legisla�va. A AJL solicitou alterações com vistas a ajustes do certame às normas
vigentes e sugeriu que o Conselho deliberasse acerca de uma possível alteração da Resolução nº 01/2018
e dessa forma manter o texto da minuta no que tange a composição do Conselho Regional e sobre as
pessoas habilitadas a votarem no processo eleitoral. Nesse contexto, a presidente sugeriu que o assunto
se revertesse em ponto de pauta ao que os Conselheiros votaram de forma nega�va com intervenção de
fala do Conselheiro Wellington que informou ao pleno que seu voto contra se dava também função de
um parecer da própria Assessoria Legisla�va que em ocasião anterior se manifestou informando que
exis�am duas situações diferentes, uma era sobre Resolução e a outra sobre Edital, e que  no que tange
aos Editais não há a necessidade de edição de uma nova resolução, tendo em vista que o mesmo não
apresenta nenhum norma�vo. Ficou acordado que a Presidente do Conselho, a Conselheira Rita e o
Conselheiro Wellington se reunirão no dia seguinte para análise do referido parecer.

Aberto aos informes dos Conselheiros, a Conselheira Rita Andrade deu conhecimento ao pleno de uma
reunião realizada na Câmara Legisla�va do Distrito Federal, com a par�cipação dos Secretários da
Economia e do Turismo para tratar da reabertura/retomada dos eventos culturais. A Conselheira, que foi
convidada enquanto a�vista da cultura, informou que não par�cipou da reunião por não concordar com a
retomada dos eventos e ques�onou aos Conselheiros de governo se a SECEC teve conhecimento da
referida reunião e como está se posicionando acerca dessa proposta de Decreto. Os Conselheiros de
governo informaram desconhecimento do assunto.

O Conselheiro Wellington informou que desde maio de 2019 já havia sido iden�ficado que o CCDF
necessita de uma composição que conte com assessorias administra�va e legisla�va e que acredita ser
importante retomar o tema, tendo em vista que o CCDF está às vésperas das eleições dos CRCs e,
também, em função da clara sobrecarga da presidência e da secretaria execu�va do Conselho. A
Presidente Elizabeth informou que naquele mesmo dia havia solicitado ao Gabinete da SECEC um
estagiário para compor o quadro do Conselho.

A Conselheira Rita perguntou sobre de um documento encaminhado no grupo de WhatsApp do
Conselho. A Presidente informou que o documento foi enviado por engano, tratava-se de documento
an�go, e que o havia apagado na mensagem do aplica�vo.

A Conselheira Fernanda Barbosa, em sua fala, achou importante informar a comunidade que o
documento em questão se tratava de um parecer da Secretaria de Estado de Economia do Distrito
Federal que cita a existência de um saldo remanescente e uma adequação da economia do DF com
relação ao repasse de valores ao Fundo de Apoio a Cultura e uma possível complementação dos valores
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des�nados ao Fundo. A Conselheira se dispôs a compar�lhar o documento com os representantes da
sociedade civil e a juntos analisarem o documento e seus impactos no Setor da Cultura. Em seu informe
a Conselheira informou que o Conselho Regional de Cultura da Estrutural formou uma comissão eleitoral
e solicita informações do processo 00306-00000059/2021-32, onde solicitam informações sobre a
formação da comissão e se haverá a publicação da referida comissão no DODF, além de tratar sobre o
afastamento de três conselheiros para par�cipar da lista tríplice. 

Aberto os informes a comunidade, se manifestou o Maestro Rênio Quintas que se manifestou quanto a
situação vivida no Guará, onde a Administração Regional, segundo o Conselheiro Regional de Cultura,
não vem tratando a comunidade cultural com o devido respeito, tendo tratado o Gerente de Cultura da
cidade sem a devida deferência; além de ter disponibilizado um recurso de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para a celebração do aniversário do Guará. O Conselheiro informou, ainda, sobre uma matéria veiculada
pelo Jornal do Guará com inverdades sobre o Gerente de Cultura da cidade. Por fim, o Conselheiro
informou que o CRC Guará cortou relações com a atual Administração Regional, que vêm trabalhando
com parceria da sociedade civil e que não u�liza a logomarca da Administração, e solicitou intervenção
do CCDF sobre os temas relatados por ele. A Conselheira Fernanda faz um adendo a fala do Maestro
Rênio e informa que a matéria do Jornal do Guará menciona uma resposta dada pela SECEC como sendo
uma manifestação do CCDF, contradizendo não apenas os Conselheiros Regionais de Cultura como
o Presidente do Conselho. A Presidente do Conselho informa que a demanda do referido Jornal foi
respondida pela Assessoria de Comunicação, com cópia ao CCDF, com trechos da Lei nº 934/2017 e que
não houve qualquer manifestação da Assessoria de Comunicação ou da SECEC que fosse além da
transcrição da Lei, pura e simples, aos ques�onamentos do Jornal e que foi dado conhecimento ao
Conselho do e-mail de resposta encaminhado pela ASCOM/SECEC.

 

PONTOS DE PAUTA:

- Lei Aldir Blanc. A Presidente Elizabeth informa que na úl�ma reunião do Conselho havia recebido uma
lista de beneficiários que não haviam recebido resposta aos e-mails de alteração de contrapar�da e que a
Secretaria informou, via SEI, que até a data da presente reunião não havia nenhum e-mail sem a devida
resposta e que, no momento, a Secretaria está trabalhando nas respostas às solicitações sobre prestação
de contas que não estão fora da car�lha.

A senhora Neide Nobre comunica que passará a compor o  CRC de Sobradinho como Conselheira Titular e
informa que, além dos beneficiários da lista mencionada pela Presidente, tem outros nomes que ainda
aguardavam respostas quanto a suas solicitações e solicita a intervenção do CCDF, na pessoa da
Presidente, para que os e-mails por ela mencionados sejam respondidos; A Conselheira informa, ainda,
das dificuldades enfrentadas pelos beneficiários do Inciso II que têm dúvidas acerca da data de 30 de
junho, pois, para eles, mesmo após a leitura da car�lha, não está claro se a data de 30 de junho se refere
a prestação de contas e a contrapar�da; e a par�r de qual informação o prazo deve ser contado, se da
assinatura do  termo de ajuste no SEI ou a par�r do recebimento da primeira parcela. Por fim, a
Conselheira aponta as dificuldades enfrentadas para migrar as contrapar�das para o ambiente virtual e a
mudança de público, tendo em vista a complexidade do momento pandêmico que impacta, entre outras
coisas, na relação com as escolas.

O Conselheiro Rafael Fernandes do CRC do Cruzeiro aponta, ainda em relação aos beneficiários do Inciso
II, a questão daqueles que ainda não receberam e que com a possibilidade de prorrogação da Lei Federal
seguem aguardando uma resposta se em algum momento receberão o recurso ou se devem
desconsiderar essa hipótese; e pergunta aos Conselheiros se alguém pode dar essa resposta. A
Presidente do Conselho informa ao Conselheiro que a SUAG que está gerenciando a questão do
pagamento e que esbarraram na "barreira" do Circo e que não tem conhecimento se existe uma solução,
por parte da Secretaria, para resolver esse problema, mas que fará uma consulta.

A Conselheira Rita Andrade fez duas intervenções com relação a Lei Aldir Blanc. Na primeira, relata a
comoção gerada pelo veto do Presidente da República à u�lização do saldo remanescente, ao mesmo
tempo que o TCU fez um parecer favorável; fala, ainda, sobre o relatório de comunicação, enviado na
semana anterior, e que fez uma análise mais detalhada ao longo da semana onde iden�ficou que foi
gerado muito material sobre a Lei Aldir Blanc, mas que houve pouco acesso a esse material. Indica que o
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Plano de Comunicação da SECEC traz uma série de ações que não tem con�nuidade e aponta a
importância de uma análise precisa do relatório, pois em caso de uma nova Lei de auxílio emergencial ao
Setor Cultural não se pode cometer os mesmos erros. Na segunda intervenção, a Conselheira propôs que
uma nova reunião com os beneficiários da linha II e, que havia uma proposta para uma reunião com os
beneficiários da linha III, seja solicitada ao Secretário Execu�vo da SECEC, tendo em vista que existem
assuntos e respostas específicas que não podem ser tratadas em uma reunião com tantas pautas e,
assim, sanar as pendências que ainda existem em relação a Lei Aldir Blanc. A Presidente informou que a
reunião foi solicitada, mas que o CCDF não recebeu ainda uma resposta do setor.

O senhor Moizes Vasconcellos (Luz em Movimento) se manifestou informando que vários beneficiários
abriram novas contas bancárias, que repassaram os dados, cumprindo todas as diligências, e, ainda
assim, não receberam o recurso da Lei Aldir Blanc. Apontou ainda que a reabertura dos eventos culturais
não é uma demanda do setor cultural, mas sim do setor econômico e alerta sobre a necessidade de
ficarem alertas e discu�r com a classe ar�s�ca como será essa retomada e os protocolos de segurança.

A Conselheira Fernanda Barbosa, em nome da sociedade civil, solicitou mais transparência e um maior
número de audiências públicas para tratar sobre a Lei Aldir Blanc.

- Manifestação do CCDF sobre saldo remanescente. A Presidente do Conselho esclareceu aos presentes
que na úl�ma reunião do Conselho, no dia 04/05/2021, os Conselheiros representantes da Sociedade
Civil acordaram em redigir uma nota sobre o saldo remanescente para apresentar ao pleno, mas, ao que
parece, não houve tempo hábil para a preparação do documento, pois até o momento não foi
apresentado ao Conselho; razão pela qual o ponto de pauta seria pulado.

O Conselheiro Pedro Mar�ns se manifestou e informou que o CRC do Plano Piloto se pron�ficou a
preparar uma nota a respeito da questão do superavit e do saldo remanescente. Informou que a nota já
foi redigida e que pretendem apresentá-la ao CCDF, acompanhada de dados coletados e de um estudo
jurídico realizado pelo Conselho Regional, com o intuito de somar forças. A Conselheira Fernanda se
manifestou favorável a uma possível assinatura conjunta da referida nota.

O Conselheiro Rênio Quintas informou que o CRC do Guará assinou um contrato com um escritório de
advocacia que impetrará uma Ação Civil Pública contra o veto sobre a proposta de u�lização do saldo
remanescente da Lei Aldir Blanc. A Conselheira Rita complementou reforçando a importância de que
todos os grupo e/ou cole�vos atuantes no setor da cultura que estão em desacordo com a proposta de
u�lização do superavit do FAC devem enviar suas cartas/notas/manifestações ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal, ao gabinete do Procurador Marcos Felipe.

- Gerências de Cultura - A relação ins�tucional da SECEC com as Gerências de Cultura, briefing geral da
atuação junto às administrações regionais (gerentes e conselheiros(as) regionais inscritos), atuação com
os conselhos, tempo de mandato, RAs que precisam organizar escolha da lista tríplice, obstáculos mais
desafiadores.

O Conselheiro Mestre Aladim, CRC do Varjão, se manifestou informando que a RA conseguiu cons�tuir
um Conselho no úl�mo pleito eleitoral, mas que não há Gerente de Cultura ainda; informou que o
Conselho já se reuniu para formar a comissão eleitoral e elaborar a lista tríplice, mas têm dúvidas quanto
a questões regimentais tais como: necessidade de publicação da comissão no DODF, se existe um modelo
de edital que possa ser disponibilizado ao CRC. A Presidente Elizabeth informou que a comissão não
precisa ser publicada em diário oficial, mas que deve ser encaminhada a Administração Regional para que
seja formalmente nomeada pelo Administrador Regional. Informou, ainda, que, com a aquiescência do
pleno, seria possível sim elaborar um modelo base de edital de chamamento de candidaturas para a lista
tríplice, mas que o Conselho Regional tem total autonomia para atuar nesse sen�do. A conselheira Iara
Alves, ponto focal do Varjão, e o Conselheiro Wellington ra�ficaram as informações dadas pela Presidente
do CCDF e se dispuseram a encaminhar modelos de edital ao Conselho Regional, ressaltando que a
Resolução traz o passo a passo de como os CRCs devem atuar para a formação da lista tríplice.

O Gerente de Cultura da Candangolândia, Marcos Carneiro, ques�onou sobre qual o prazo para início do
processo para a formação da lista tríplice, sendo o mandato do Gerente de três anos, ao que a Presidente
do Conselho informou que o ideal é que o Conselho Regional ins�tua o comitê e inicie o processo de
formação da lista tríplice antes do término do mandato do Gerente, evitando vacância. A Presidente
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ressaltou a importância da observação dos prazos previstos na Resolução e na LOC, de forma que ao
término do mandato vigente todas os passos do processo eleitoral já tenham sido cumpridos e o
Administrador Regional tenha tempo hábil para nomear o candidato eleito. A Conselheira Fernanda
complementou informando que o CRC pode iniciar a ar�culação com antecedência, mas que não faz
sen�do iniciar o processo eleitoral muito antes da vacância do cargo de Gerente, em função dos prazos
previstos na Resolução.

O Presidente do Conselho Regional de Cultura do Guará, Lucas Rafael, menciona novamente a matéria
publicada no Jornal do Guará e solicita que o CCDF elabore uma norma infralegal na qual fique claro o
papel do Gerente de Cultura, tendo em vista que a Lei Orgânica da Cultura não deixa clara as atribuições
nem a subordinação da Gerência Regional. Informou ainda que que a Administração Regional do Guará
tem tomado decisões na área cultural sem consultar/comunicar o Gerente de Cultura e, decisões essas,
que vão contra as deliberações do CRC.

O Gerente de Cultura de Tagua�nga fez um desabafo sobre como é ser gerente de cultura, relatou que
existem Regiões Administra�vas onde o Gerente sequer é admi�do nas reuniões dos Conselhos Regionais
e, a par�r de seu desabafo, solicitou ao CCDF que ensine os Conselhos Regionais a serem Conselhos
Regionais, que os auxiliem a se estruturar e a entender que um CRC forte não é composto apenas por
sociedade civil, mas com o trabalho conjunto de todos. A Presidente Elizabeth informou que acabara de
chegar à informação de que a Secretaria de Cultura havia disponibilizado os meios para que o CCDF
proceda a capacitação dos Conselhos Regionais de Cultura e que já existe um Grupo de Trabalho
encarregado de preparar a estrutura dessa capacitação que deve ser encaminhada em breve à Secretaria
para elaboração do Termo de Referência para a contratação para a capacitação.

A senhora Rosângela Lima, Gerente de Cultura de Santa Maria, contou sobre seu dia a dia e sobre as
dificuldades encontradas no cargo, pois o cargo requer muito mais que conhecimento da área cultural,
mas que tem todas as nuances administra�vas que muitas vezes são novas para o gerente. Relatou que
sente um afastamento entre a Gerência e a Secretaria de Cultura e que muitas vezes se sente órfã, sem
saber a quem recorrer. Apontou a importância de realizar um registro histórico dos fatos ocorridos em
sua gestão, pois tem a impressão de que a cada vez que um Administrador Regional é nomeado o
processo se inicia do zero. Por fim, sugeriu/perguntou se há um manual que auxilie os novos gerentes em
suas novas funções.

O senhor José Carlos Barbosa, Gerente de Cultura do Riacho Fundo I, contou sobre a existência de um
grupo de WhatsApp dos Gerentes de Cultura e que esses se ajudam mutuamente, falou que o Gerente de
Cultura é membro nato do CRC e que ainda existem dúvidas sobre o processo eleitoral, mas que se sente
o�mista com a nova gestão do CCDF pelo que viu até o momento.

O Gerente de Cultura do Guará, Julimar Santos, reforçou os relatos dos senhores Rênio Quintas e Lucas
Rafael sobre a matéria publicada no Jornal do Guará e o rompimento com a Administração Regional da
cidade e solicitou apoio da Secretaria de Cultura, pedindo capacitação também aos gerentes de cultura.

O senhor Jozivaldo Silva, Gerente de Cultura de São Sebas�ão, relatou que após a eleição do CRC da
cidade sente um afastamento, que o Conselho vem trabalhando sozinho, que ele, enquanto Conselheiro
nato, convocou algumas reuniões, mas que sente que está faltando trabalho da parte do CRC e que, em
sua opinião, a maior dificuldade se dá pela falta de um plano de ação alinhado entre a Gerência de
Cultura e o Conselho Regional.

O Gerente de Cultura do Gama, senhor Gilmar Pereira, iniciou sua fala agradecendo ao CRC do Gama,
informando que o Conselho é a�vo e parceiro. Reforçou a importância da capacitação também para os
gerentes de cultura, tendo em vista que exercem um papel ar�culador junto à comunidade cultural, além
de desenvolver toda a parte burocrá�ca inerente ao cargo. Perguntou sobre seu tempo de mandato,
tendo em vista a �tular do cargo se afastou, por mo�vo de saúde, sete meses após o início de sua gestão;
portanto não sabendo se seu tempo mandato contava a par�r de sua nomeação ou se da nomeação de
sua antecessora, ao que foi respondido pela Presidente do Conselho que por não ter certeza da resposta
faria uma consulta para só então respondê-lo. O senhor Gilmar ficou de encaminhar um e-mail ao CCDF
para formalizar sua dúvida.
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O senhor Tércio Mendes, de Águas Claras, relatou que foi o primeiro Gerente de Cultura da cidade a ser
escolhido através da lista tríplice. Contou que a cidade conseguiu eleger um novo conselho no úl�mo
pleito e que a Gerência e o Conselho Regional de Cultura de Águas Claras vêm trabalhando em parceria,
que entenderam seus papéis e que decidiu que em sua gestão desejava demonstrar que o gerente é mais
que um mero "fazedor" de eventos e que ele, junto com o CRC, deve gerenciar os eventos de cultura
junto com os ar�stas da cidade. Por fim, contou que no dia vinte e cinco de maio a cidade de Águas
Claras inaugurará a sede do Conselho Regional de Cultura da cidade e que enviará convite ao CCDF.

A Conselheira Rita Andrade falou de sua felicidade com esse grande encontro de Gerentes de Cultura,
falou que por mais que haja dificuldades é importante enxergar o grande avanço que o setor cultural
conseguiu alcançar, pois até pouco tempo o Gerente de Cultura era um correligionário do Administrador
Regional e que esse é o primeiro mandato de Gerentes que foram nomeados a par�r da lista tríplice,
garan�ndo o que está na LOC. Apontou que as reinvindicações de capacitação e apoio dos gerentes são
legí�mas, mas que é preciso que haja uma provocação e que o Fórum de Gerentes deve/pode ar�cular
essas reivindicações junto a Secretaria de Cultura. Reforçou que o Gerente de Cultura tem uma cadeira
nata no Conselho Regional e que sua par�cipação nas reuniões é de grande importância.
Propôs aprofundar a relação das Gerencias com os Conselhos Regionais a par�r das Macrorregiões e
finalizou reforçando a importância do momento vivido pelo setor de cultura, apontando os grandes
ganhos conquistados até o momento.

A Conselheira Fernanda Barbosa usou trechos da Lei Orgânica de Cultura e da Portaria Conjunta que
ins�tuiu a Rede Integra Cultura para ressaltar a importância do papel do gerente de cultura. Apontou a
necessidade de uma regulamentação do cargo de gerência para que esse saia do limbo hierárquico que
se encontra e que acredita que cabe ao Secretário de Cultura e Economia Cria�va levar essa questão ao
Governador para melhor definir o papel protagonista dos Gerentes de Cultura junto ao Sistema de Arte e
Cultura do Distrito Federal. Relatou que o grupo de trabalho que está empenhado na elaboração dos
requisitos para a capacitação dos Conselhos Regionais também incluiu a capacitação dos gerentes nos
nove requisitos até então levantados.

O Conselheiro Pedro Paulo (Pepa) contou sobre seu tempo de Gerente de Cultura de Planal�na, que era
uma cidade de referência cultural; falou das dificuldades enfrentadas na época e que essas dificuldades
devem perdurar até que o Sistema de Cultura do Distrito Federal esteja de fato integrado, mas ressaltou
que o momento presente, com eleição dos Conselhos Regionais e com a nomeação do Gerente de
Cultura a par�r da lista tríplice, é uma grande oportunidade para que todos entendam que o Gerente de
Cultura deve ser respeitado e de sua importância no SAC-DF. Solidarizou-se com os Gerentes de Cultura e
ressaltou o quão di�cil é esse papel.

A Conselheira Aline Camilo ressaltou que o obje�vo da reunião com os Gerentes de Cultura era garan�r a
execução da LOC no que se refere as gerencias de cultura e conhecer o processo de composição dessas
gerencias. Observou, por meio das falas, que capacitação é uma das principais reivindicações dos
gerentes e reforçou que o CCDF já está trabalhando na capacitação dos CRCs, mas que é preciso estender
essa capacitação aos Gerentes de Cultura. Sugeriu que o CCDF elabore uma recomendação às gerencias
de cultura reforçando a importância de documentar as ações de sua gestão para que um próximo gerente
não tenha tanta dificuldade para exercer o cargo. Opinou que o CCDF deveria elaborar um edital padrão
para auxiliar os CRCs no processo de chamamento e elaboração da lista tríplice. Lembrou que a
Resolução dispõe também sobre os casos em que não há Conselho Regional formado e que, nesse caso,
cabe ao CCDF auxiliar. Apontou que nem a Resolução nem a LOC trazem previsão para os casos de
afastamento legal e sugeriu que o CCDF norma�ze sobre o fato. Por fim, falou aos Gerentes que o CCDF
está à disposição e que vem trabalhando em prol da união. 

A Presidente Elizabeth Fernandes manifestou sua felicidade com a reunião e falou da importância de
encontros como esse, pois todos puderam conhecer um pouco das dificuldades enfrentadas e da
importância dessas dificuldades serem verbalizadas e levadas ao conhecimento de todos. Apontou que
um dos obje�vos do CCDF é fortalecer a rede de cultura do DF e tem incen�vado a par�cipação dos
grupos das Macrorregiões e dos CRCs, buscando esse fortalecimento desde a base e que os CRCs trazem
os anseios da classe ar�s�ca, mas que é nesses encontros entre Governo e Sociedade Civil que surgem os
caminhos para o entendimento de que juntos podem alcançar grandes coisas. Reforçou a fala da
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Conselheira Rita de que a atual composição das gerencias de cultura é uma vitória imensa. Ressaltou que
o Conselho de Cultura do DF está aberto a apoiar os Gerentes de Cultura, assim como aos Conselhos
Regionais, e que o CCDF pode ser um canal de encaminhamento de demandas tanto à SECEC quanto a
Secretaria de Cidades, por intermédio da Secretaria de Cultura. Agradeceu a presença de todos, lembrou
a todos do grande número de presentes e declarou encerrada a reunião.

A reunião encerrou-se às 22h20, ficando a atribuição de redação da ata para a Secretária Kenia Severo
Pereira que a submeterá aos Conselheiros de Cultura do Distrito Federal para aprovação.

Seguirá anexo a essa Ata o chat da reunião.
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CHAT 

11 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 01/06/2021 
VIA GOOGLE MEET 

 
 

Marco Gomes 
19:00 

O registro de presença começou! Envie a palavra chave para registrar sua presença. 
Jr Gong Bass 
19:02 

boa noite à todos, vibrações positivas!!! 
Marco Gomes 
19:02 

Boa noite 
Neide Nobre 
19:04 

Boa noite à todis 
denise pereira 
19:05 

Boa noite a todas e todos  
Marco Gomes 
19:06 

O registro de presença começou! Envie a palavra chave para registrar sua presença. 
Analine 
19:08 

CRC Vicente Pires presente! 
Jr Gong Bass 
19:10 

abre a porteira  
Iara Alves 
19:11 

Boa noite a todes! 
Rafael Fernandes 
19:11 

Boa noite pessoal 
Rafael Fernandes (CRC Cruzeiro) 
Marco Gomes 
19:12 

Gerente de Cultura de Taguatinga 
Goya Oliveira 
19:12 

boa noite a todos, aqui é o Goya do CRC Jardim Botânico. 
RAIMUNDO SOUSA 
19:12 

Boa Noite, NONATO-CRC-CRUZEIRO 
Naiara Jaime 
19:13 

Boa noite Naiara - Grupo Obara 
Aliny Isacksson 
19:13 

Boa noite a todos Aliny Gerente de Cultura de Arniqueira presente na reunião 
denise pereira 
19:13 

Boa noite Denise CRC Candanga  
Renio Quintas 
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19:13 

Rênio Quintas, Conselheiro de Cultura do Guará 
Boa Noite a todaas todos e todes 
Jr Gong Bass 
19:14 

Jr Gong - Gerente de Cultura da Candanga  
Stephane Cardoso 
19:14 

Meire Cardoso gerente de cultura de vicente pires 
Caroline Rocha Coelho Carolpsi 
19:14 

Boa noite Meu nome é Caroline Rocha Coelho Sou artista e Psicóloga. Aqui estou 
representando o Rede 3 Cultura e Saúde- Pontão de Cultura, aqui do Recanto das Emas. 
Marco Gomes 
19:14 

Marco Gomes - Gerente de Cultura de Taguatinga 
Rayane Ferraz 
19:16 

Vagner Santana Hamilton Zen Sonia Pereira dos Reis Silva Nomade Videoarte Eliana pinheiro 
Edivânia rachel 
Conhecem? 
Jr Gong Bass 
19:16 

zen 
Rayane Ferraz 
19:16 

esses estao pedindo pra entrar e nao estao inscritos 
Jr Gong Bass 
19:16 

quase todos ai 
Rayane Ferraz 
19:17 

Ok...obrigada 
Deise Teixeira 
19:17 

Deise Teixeira assessora - GECUlT Santa Maria 
Rayane Ferraz 
19:17 

Thiago Freesoon conhecem? 
Rosângela Lima 
19:17 

Rosângela Lima - Gerente de Cultura de Santa Maria 
Jr Gong Bass 
19:17 

sim 
Rayane Ferraz 
19:17 

ok 
obrigada 
Jr Gong Bass 
19:17 

gerente de cutura park way 
Henrique Behr 
19:17 

Boa noite a todos! Gerente de Cultura do Sudoeste/Octogonal 
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Jr Gong Bass 
19:17 

thiago 
Luiz Felipe Vitelli 
19:17 

Boa noite a todas, todos e todes. Felipe Vitelli-CRCPlanaltina 
Conselho Regional de Cultura- CRC BRAZLÂNDIA 
19:18 

liberem a Sonia pereira, conselheira de Brazlândia. 
Rosângela Lima 
19:18 

Boa noite a todos 
Jr Gong Bass 
19:18 

libera o rasta kkk 
Rayane Ferraz 
19:18 

entrou 
Conselho Regional de Cultura- CRC BRAZLÂNDIA 
19:18 

Eliane pinheiro tambèm.  
Rayane Ferraz 
19:18 

sim 
Lyly CasaWeb 
?  
Wellington Abreu 
19:19 

Boa noite a todas, todos e todes 
Thiago FREESOOM 
19:20 

boa noite meus queridos e queridas  
Cultura pra cima  
yeaaaaaa 
Caroline Rocha Coelho Carolpsi 
19:21 

Gente, que vitória, que maravilha ❤ 
gilmar martins 
19:22 

Boa noite a todos e todas 
Renio Quintas 
19:24 

Boa Noite Wellington grande véia  
grande guerreiro tamos juntos 
Wellington Abreu 
19:24 

É nóis 
Rayane Ferraz 
19:25 

Lyly Casaweb e Edi Cândido alguem conhece? 
Conselho Regional de Cultura- CRC BRAZLÂNDIA 
19:25 

gostaria que liberassem a companheira Sonia, teve problema no celular.  
Rayane Ferraz 
19:26 
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ela esta com outro email para entrar? 
Eliana Pinheiro 
19:26 

Boa noite! Tercio Mendes - Gerente de Cultura de Águas claras  
Lucas Phelipe 
19:26 

Lucas Phelipe - GECEL Lago Norte 
Wellington Abreu 
19:26 

Nancy Araújo pedindo pra entrar 
Moises Vasconcellos pedindo pra entrar 
Naiara Jaime 
19:26 

Precisamos de um contato para tirar dúvidas relacionadas aos editais que respondam nossas 
dúvidas 
Stephane Cardoso 
19:26 

lyli conselheira de vicente pires 
Renio Quintas 
19:26 

Gostaria de me inscrever informe sociedade civil 
Márcio Nunes 
19:27 

Boa Noite, Márcio Nunes - Gerente de Cultura de Ceilândia 
Aline Maria 
19:27 

Rayane, a conselheira Lyli esta pedindo para entrar tmb  
Rayane Ferraz 
19:27 

ok 
vamos liberar 
obrigada 
Aline Maria 
19:27 

Tercio tmb  
Rayane Ferraz 
19:28 

ok 
Aline Maria 
19:28 

obrigada  
Rayane Ferraz 
19:28 

nao apareceram ainda aqui  
tem pendente: Luz em Movimento 
e Edi Cândido 
Fernanda Barbosa 
19:29 

Boa noite Comunidade!!! Obrigada pela presença de todes!!!! 
Jr Gong Bass 
19:30 

salve Dj Frank o braabo  
Frank Willians 
19:31 

salve mano na paz 
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Jr Gong Bass 
19:31 

yeah  
Fernanda Barbosa 
19:35 

Laís Wellington 
A Laysa retornou recente da licença maternidade 
Rayane Ferraz 
19:35 

estao aguardando pra entrar: Rai Marques 
e Instituto Cultural Raízes Capoeira 
Alceu Avelar 
Fernanda Barbosa 
19:36 

Esse assunto é muito sério para debater em 30 minutos. 
Não pode ser a toque de caixa 
TERCIO SOUSA 
19:39 

Boa noite! Tercio Mendes - Gerente de Cultura de Águas Claras  
Edivânia Rachel 
19:39 

Presidente do CRC Recanto esta tentando entrar na reunião e ninguém libera o acesso. 
Alceu Avelar '- Presidente CRC Recanto. 
Rayane Ferraz 
19:40 

ok 
nao esta na espera 
Caroline Rocha Coelho Carolpsi 
19:42 

Concordo contigo Rita. Não é o momento para abertura de eventos, sem previsão de vacinação 
para os agentes culturais. 
Frank Willians 
19:42 

acredito que são eventos de live 
nada de eventos pr 
Rayane Ferraz 
19:44 

Demi Soares esta na espera, alguem conhece? 
Instituto de Capoeira em espera, alguem conhece? 
Analine 
19:45 

Eventos Familiares foi liberado - Abraeventos publicou essa semana.  
Rayane Ferraz 
19:46 

a nova Secretária Executiva será a Kenia  
Rayane Ferraz 
19:47 

qual nome por favor? 
Alceu Avelar 
19:47 

acabei de entrar!!! 
Rayane Ferraz 
19:48 

ok 
Alceu Avelar 
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19:48 

Alceu Avelar!! 
Rayane Ferraz 
19:48 

isso, por favor 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:48 

Precisa registrar os e mails dos conselheiros e enviar o convite das reuniões através do 
mesmo. 
Analine 
19:48 

Klaudinei Teles Gonçalves pedindo pra entrar 
Rayane Ferraz 
19:49 

Só estao em espera agora: Jovania Sousa e Dimi Soares 
gilmar martins 
19:50 

Gilmar Martins- Gerente de cultura do Gama 
Jr Gong Bass 
19:50 

ras kakaroto 
riacho fundo I 
klaudinei 
conselheiro de Cultura 
Luz em Movimento 
19:51 

jose carlos agora a fala é dos conselheiros 
Renio Quintas 
19:51 

Eu tenho interesse e gostaria de lter acesso Presidenta 
Diligência2 Aldir Blanc 
19:51 

esse parecer é parte do processo que já foi disponibilizado para o CCDF há cerca de 10 dias 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
19:51 

Aladin aqui, conselheiro de Cultura do Varjão! 
Renio Quintas 
19:52 

Gostaria por favor 
João do Lago PROJETO ATIVAR 
19:52 

João do Lago - Gerente de Políticas Sociais, Cultura, Esporte e Lazer do Jardim Botânico 
PRESENTE 
Diligência2 Aldir Blanc 
19:52 

Otema foi debatido aqui semana passada com a dra. Laiza 
Wellington Abreu 
19:52 

Dimi tá tentando entrar 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:52 

Eu tenho interesse, conselheira Fernanda. 
Dimi Soares Dimi Soares 
19:53 

Aiiiiii conseguiiiii entrar 
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Wellington Abreu 
19:54 

Seja bem vindo Dimi 
Rayane Ferraz 
19:54 

Cida Assunção, pode entrar? 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
19:54 

Estamos com essa mesmo dificuldade no Varjão, Fernando. 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
19:54 

envia o n do processo por aqui, por gentileza 
Dimi Soares Dimi Soares 
19:54 

Valeu Wellington...Obrigado 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
19:54 

Fernanda * 
RAS KAKAROTO 
19:55 

Boa noite a todos Klaudinei Teles Gonçalves Ras Kakaroto conselho regional de cultura do 
riacho fundo 1!!! 
Goya Oliveira 
19:56 

bem-vindo João do Lago, Gerente de Cultura CRC JARDIM BOTÂNICO, estamos presente 
também! abraço, Goya 
Thiago FREESOOM 
19:56 

ras karoto. desligar o mic pae 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
19:56 

Precisamos urgente de orientação para eleger nosso gerente de Cultura 
Jr Gong Bass 
19:56 

kaka desliga seu mic man 
Dimi Soares Dimi Soares 
19:57 

Nos da Vargem Bonita tbm estamos ansiosos pelo no Conselho. 
Renio Quintas 
19:57 

RAS KAKAROTOSEU MICROFONE 
Henrique Behr 
19:58 

manda um zap pra ele, ou liga rs 
Rayane Ferraz 
19:58 

estamos fechando  
Julimar Pereira dos santos 
19:59 

O conselho de cultura do Guará gostaria de saber quem respondeu requerimento de um jornal 
local o jornal de Guará 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
20:00 

lei da transparência 
Julimar Pereira dos santos 
20:00 
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Mas eu acredito que como faz parte de um ponto de pauta mas teremos informações 
Fernanda Barbosa 
20:00 

bem lembrado Julimar! 
Era para eu falar no informe.  
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
20:01 

Precisa ter reunião com os conselhos regionais e outra aberta 
Fernanda Barbosa 
20:02 

podemos abordar neste ponto de pauta sim @Julimar 
Rayane Ferraz 
20:02 

MC Menor do Gueto 
Renio Quintas 
20:02 

iNSCRITO 
Rayane Ferraz 
20:03 

José Vitor 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:03 

Quero me inscrever 
Rayane Ferraz 
20:03 

podem entrar? 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:03 

Aladin Varjão 
Fernanda Barbosa 
20:03 

Para informe gente! 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:03 

Dúvidas sobre lista tríplice 
Jr Gong Bass 
20:03 

marcos jr peço fala 
Fernanda Barbosa 
20:03 

teremos outros momentos de fala da comunidade dentro dos pontos de pauta 
Jr Gong Bass 
20:04 

dispenso minha fala para informe 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:04 

Aladin, isso será abordado na pauta. Por favor, aguarde 
Fernanda Barbosa 
20:04 

PAUTA 19h15 – Informes - Resposta da Sufic sobre portaria de prazos de projetos do FAC - 
Início das Iives sobre o FAC Multicultural - Atualizações site do CCDF - Eleições dos CRCs - 
Informes das(os) conselheiras(os) como pontos focais e dados gerais - Informes da 
comunidade (3 inscrições) PAUTA 19h45 - Lei Aldir Blanc 20h15 - Manifestação do CCDF sobre 
saldo remanescente 21h - Gerências de cultura - A relação institucional da SECEC com as 
Gerências de Cultura, briefing geral da atuação junto às  
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Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:05 

Ok. Obrigado. 
Fernanda Barbosa 
20:05 

21h - Gerências de cultura - A relação institucional da SECEC com as Gerências de Cultura, 
briefing geral da atuação junto às administrações regionais (gerentes / conselheiros(as) 
regionais inscritos), atuação com os conselhos, tempo de mandato, RAs que precisam 
organizar escolha da lista tríplice, obstáculos mais desafiadores. (tempo de fala: 5 minutos por 
inscrito) 22h - ENCERRAMENTO 
Vamos encaixar as falas nos pontos de pauta 
? 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:05 

Alguem conhce: MC Menor do Gueto ? 
Fernanda Barbosa 
20:05 

contamos com vcs para que a reunião seja produtiva 
Neide Nobre 
20:05 

Neide Nobre CRC de Sobradinho 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:05 

Alguem conhce: MC Menor do Gueto ? 
Jr Gong Bass 
20:06 

sim 
menor do gueto riacho fundo I 
Rayane Ferraz 
20:06 

ok 
obrigada 
Wellington Abreu 
20:06 

Toda solidariedade ao Gerente de cultura Julimar 
Neide Nobre 
20:06 

Conselheira Fernanda solicito compartilhamento do documento relativo ao superávit do FAC 
Jr Gong Bass 
20:07 

Julimar é um guerreiro da Cultura e infelizmente nao é valorizado na administração e pelo 
parlamentar!!!  
Neide Nobre 
20:07 

Estamos solidários ao Gerente e ao CRC do Guará 
Julimar Pereira dos santos 
20:08 

Obrigado Wellington 
RAS KAKAROTO 
20:08 

Sim menor do gueto e artista seguimento cultural do Riacho Fundo 1 
Julimar Pereira dos santos 
20:08 

Essa luta é de todos nós 
Mc Menor Do Gueto Oficial 
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20:08 

Boa noite 🙏🏽 
Julimar Pereira dos santos 
20:09 

A SECEC abandonou as gerências de cultura! 
ASMAP DF-e 
20:09 

Boa noite! 
Julimar Pereira dos santos 
20:09 

A SECEC Não está cumprindo a LOC 
Jr Gong Bass 
20:09 

total 
FIEL VIAGENS Viagens e Eventos 
20:10 

Boa noite, CODES VP .. presente 
Fernanda Barbosa 
20:10 

Respondeu com techos de lei que foram revogadas a partir da LOC 
Julimar Pereira dos santos 
20:10 

Precisamos do CCDF 
Já pedimos direito de resposta 
Nômade Vídeoarte 
20:10 

Inscrição 
O jornal pediu que judicialize para alteração 
Julimar Pereira dos santos 
20:11 

A presidência poderia colaborar? 
Com o direito de resposta? 
Renio Quintas 
20:11 

Rayane sim pode liberar todos eles 
Rayane Ferraz 
20:11 

ok 
Goya Oliveira 
20:11 

Rênio, aqui no Jardim Botânico estamos com o contato na Administração e com o Gerente de 
Cultura muito bom! 
Rayane Ferraz 
20:12 

ja liberamos 
obrigada 
Renio Quintas 
20:12 

Gratidão 
Julimar Pereira dos santos 
20:12 

E preciso clarear a relação entre a SECEC, CCDF, Gerentes de cultura e administrações 
regionais, questões sobre nosso mandato 
Renio Quintas 
20:13 
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Exatamente 
Salve Paulo Cavalcante 
Henrique Behr 
20:14 

Verdade, Julimar, que valha a LOC e que seja respeitada. 
RAS KAKAROTO 
20:15 

Desculpem ativou sem querer a tela compartilhada!!! 
Neide Nobre 
20:15 

Quero me inscrever para essa pauta 
Caroline Rocha Coelho Carolpsi 
20:16 

Rita Maravilhosa 
Luz em Movimento 
20:19 

Parabéns!! 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
20:19 

parabéns amiga Neide 
huuurrruuuu 
Rosângela Lima 
20:20 

Parabénssssss 
Rafael Fernandes 
20:20 

Parabéns Neide 
Henrique Behr 
20:20 

Parabéns, Neide! 
Bianka Soff 
20:21 

Boa noite! Saudações culturais. David Dias do Riacho Fundo. ONG Viverde. 
Rafael Fernandes 
20:21 

Peço a palavra neste ponto. 
Regina Fonseca 
20:21 

Seja bem vinda Neide Nobre, sua atuação será de grande ações. 
RAS KAKAROTO 
20:22 

Parabéns Neide Nobre 👏🏽👏🏽👏🏽 
Fernanda Barbosa 
20:24 

Nota Jurídica da Secretaria de Economia sobre o FAC: 
https://drive.google.com/file/d/1mv7tuwFszCqnsEDm2eUH6FwDz0wNTbqA/view?usp=sharin
g 
Luz em Movimento 
20:26 

gostria  
de falar 
sobre esta pauta 
Pedro Martins 
20:28 

https://drive.google.com/file/d/1mv7tuwFszCqnsEDm2eUH6FwDz0wNTbqA/view?usp=sharing&authuser=2
https://drive.google.com/file/d/1mv7tuwFszCqnsEDm2eUH6FwDz0wNTbqA/view?usp=sharing&authuser=2
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Assunto outro. Quando couber responder. Alguma manifestação deste colegiado sobre o 
artista retirado a força do metrô? 
Paulo Cavalcante 
20:29 

Grande Renio, Salve,Salve! Preciso conversar com voce, preciso de documentos seu. 
Neide Nobre 
20:29 

Informo que pessoas tentaram entrar e não conseguiram nessa reunião 
Pedro Martins 
20:29 

Nos grupos de prestação de contas a reclamação coletiva é que os telefones não atendem. 
Neide Nobre 
20:30 

Iremos informar para às pessoas encaminharem para a ouvidoria 
Jr Gong Bass 
20:30 

ate as 22h desse jeito talvez não vá dá 
Pedro Martins 
20:30 

O conselho representa a comunidade. Deveria ser um termômetro tão importante quanto a 
ouvidoria. 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:30 

Neide Nobre, que não conseguiu entrara?Ponha os nomes que serão admitidos 
Pedro Martins 
20:31 

Moisés 
Neide Nobre 
20:31 

Concordo plenamente Pedro Martins 
Renio Quintas 
20:32 

é isso Moises 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:32 

Isso, Pedro, você resumiu o que eu disse 
Rita Andrade 
20:33 

Vem da Secretaria da Economia e Secretaria de Turismo.  
Quem propõe o decreto é SEEC.  
Pedro Martins 
20:34 

Diligência, poderia postar por favor o telefone para comunicação. Encaminharei para os grupos 
pois pode ter havido algum equívoco. Desde já agradeço. 
Bianka Soff 
20:35 

Parabéns Fernanda 
Pedro Martins 
20:36 

Gostaria de me inscrever nesse ponto de pauta. 
Num Só Piscar Oficial 
20:36 

Boa noite Jozivaldo Silva Gerente de Cultura de São Sebastião 
Pedro Martins 
20:36 
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O da manifestação do ccdf 
Renio Quintas 
20:39 

Beth queria me inscrever 
Pedro Martins 
20:39 

Podemos acionar sim. O ministério público de contas. 
Renio Quintas 
20:39 

Me inscrevo 
nesse ponto de pauta  
Fernanda Barbosa 
20:40 

Comunidade peço desculpas... fique de trazer uma minuta e eu não consegui fazer. 
Pedro Martins 
20:40 

Fernanda , se quiser podemos falar sobre isso. Meu ZAP 61999862097 
Fernanda Barbosa 
20:41 

Beleza pedro 
vou te add agora 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:42 

tirando o video para ver se trava menos sua fala 
Fernanda Barbosa 
20:43 

Aqui tá ok a fala do Renio 
Diligência2 Aldir Blanc 
20:44 

Recorde na sala: 65 partici´pantes. Viva a comunidade cultural do DF! 
Fernanda Barbosa 
20:45 

há uma contradição legal... Fundos de Saúde, Educação e Cultura não podem ser usados assim 
deliberadamente pelo governo. 
Lei que choca com lei vai da interpretação jurídica e dos impactos sociais. 
Vamos lutar pelo SAC!!!! 
Caroline Rocha Coelho Carolpsi 
20:45 

Renio 🤝 
Neide Nobre 
20:45 

Ação pública, ação coletiva pode acontecer via defensoria pública também 
Fernanda Barbosa 
20:46 

o governo do GDF indo contra à mão das políticas públicas 
Obrigada Renio!!! 
Renio Quintas 
20:47 

Estamos Juntos! 
ASMAP DF-e 
20:47 

Parabéns Rênio!!! 
Paulo Cavalcante 
20:47 

Renio, estamos juntos!!! 
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Renio Quintas 
20:48 

Vamos que vamos moçada! Estamos juntos! Unidos venceremos! 
Henrique Behr 
20:48 

Isso, Rita e Rênio! 
ASMAP DF-e 
20:48 

A PRODEP do MPDFT e o TCDF estão cientes. 
Bianka Soff 
20:48 

Gostaria de chamar a atenção do conselho de cultura do Distrito Federal, sobre as possíveis 
manobras e desorganização do conselho de cultura do Riacho Fundo. Estamos de olho. 
Jr Gong Bass 
20:50 

candanga presente  
Jr Gong 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:50 

Aladin do Varjão presente 
Rosângela Lima 
20:50 

Gerente de Cultura de Santa Maria 
Stephane Cardoso 
20:50 

Meire cardoso de vicente pires 
Gecel Plano Piloto - RA-I 
20:50 

Gecel PLANO PILOTO . Boa noite a todos! 
Luiz Felipe Vitelli 
20:50 

O Gerente de Cultura de Planaltina nem se inscreveu? 
Aliny Isacksson 
20:50 

Arniqueira está presente 
Fernanda Barbosa 
20:51 

Vitelli se não tiver inscrição do gerente da RA os conselheiros podem falar 
João do Lago PROJETO ATIVAR 
20:51 

JOÃO DO LAGO - JARDIM BOTÂNICO PRESENTE 
Deise Teixeira 
20:51 

Santa Maria presente 
Henrique Behr 
20:51 

Gerente de Cultura do Sudoeste/Octogonal 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:51 

Quero falar sobre a lista tríplice 
Jr Gong Bass 
20:51 

peço fala Jr Gong 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:51 

Sou conselheiro do Varjão 
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Nômade Vídeoarte 
20:51 

Inscrição 
Luiz Felipe Vitelli 
20:52 

Sim, Fernanda! É provocando mesmo! hehe 
Frank Willians 
20:52 

quero muito me candidatar a gerente de cultura da vicente pires  
Fernanda Barbosa 
20:52 

Me inscrevo para este ponto de pauta das gerências 
quando possível 
Jr Gong Bass 
20:52 

peça fala frank 
eu tb 
Fernanda Barbosa 
20:52 

após a comunidade 
Luiz Felipe Vitelli 
20:56 

Boa fala, mestre Aladim. Em Planaltina, até cargo de Gerente e gerência nos levaram. Depois de 
muita investida do CRCPlanaltina conseguimos ter de volta... O gerente está com estrutura 
mínima para desenvolver seu trabalho. 
Jr Gong Bass 
20:57 

nao vao seguir as ordens 
eu tb to inscrito  
Luiz Felipe Vitelli 
20:58 

Ótimo, Yara! 
Jr Gong Bass 
20:59 

entendi  
Neide Nobre 
20:59 

Os modelos com base legal de todos os documentos é primordial, solicitamos que seja 
disponibilizado para todos 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
20:59 

Obrigado Iara. Por favor, entra em contato para podermos agilizar isto. Meu zap é 985939210 
Neide Nobre 
21:00 

Artcubismo está tentando entrar na sala 
RAS KAKAROTO 
21:00 

Saudações Elisabeth Fernandes e a todos presentes, o Conselho de Cultura do Riacho Fundo 1, 
está presente, e atuante na cidade com projetos para o seguimento cultural e ações sociais 
beneficente e filantrópicos pra comunidade, a cantrora e pastora vanessa Dark e Ras 
KAKAROTO, Ente Agente Cultural, musico e Gestor cultural do Instituto OCA e instituto VIVA 

RIACHO!!! 🇬🇲🚀🎼🎸🎤📽🎞🎬🃏 
Jr Gong Bass 
21:01 

boa mestre welligton 
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Instituto Cultural Raízes Capoeira 
21:01 

Obrigado Wellington. 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:01 

Wellignton huurrrruuuu 
RAS KAKAROTO 
21:01 

Parabens Wellington de Abreu 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 
Neide Nobre 
21:01 

Conselheiro Welington sempre preciso em suas falas 
Marco Gomes 
21:01 

Me inscrevo pauta: Gerências de Cultura  
Rosângela Lima 
21:02 

Me inscrevo 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
21:03 

Nos estávamos até indo bem, mas quando nos disseram que tudo tinha que ser oficializado via 
diário oficial nós travamos. Pelo que entendi, esta informação não procede. Então vamos dar 
continuidade ao nosso trabalho e contamos com o apoio do CCDF para ter acesso ao modelo 
de chamamento. 
Frank Willians 
21:03 

acho que deu problema ou so eu nao estou escutando  
? 
Rosângela Lima 
21:04 

Estou ouvindo 
Julimar Pereira dos santos 
21:05 

Me inscrevo 
Julimat 
Aliny Isacksson 
21:05 

Não conseguir ouvir 
Goya Oliveira 
21:05 

alguém pode informar sobre períodos desse processo eleitoral? 
RAS KAKAROTO 
21:05 

Macro 05 esta presente!!! 
Leandro pezão 
21:05 

Ele perguntou sobre qual período de mandato 
Aliny Isacksson 
21:05 

Obrigado 
Luiz Felipe Vitelli 
21:06 

Exatamente, Mestre Aladim. Leia na LOC, sessão III das administrações, artigo 9. Já dá uma 
boa base pra vocês. 
Leandro pezão 
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21:06 

E quando podem ser realizadas novas eleições 
Fernanda Barbosa 
21:07 

Pessoas queridas. 
Luiz Felipe Vitelli 
21:07 

Está inscrito? 
Fernanda Barbosa 
21:08 

Registrem aqui quando termina o mandato das gerências de cultura da Ra de vcs 
Num Só Piscar Oficial 
21:08 

Me escreve na pauta gerência de cultura 
Luiz Felipe Vitelli 
21:08 

Pois é, Fernanda! Vamos respeitar a fala dos inscrito. 
denise pereira 
21:09 

Eu acredito que ele esteja perguntando tempo de gerencia de cultura e de conselheiros , 
Neide Nobre 
21:09 

Deveria ser desmembrado em todas as RAs a gerência de cultura, do esporte 
Luiz Felipe Vitelli 
21:09 

Tem seguir o rito e ordem de inscrição. 
RAIMUNDO SOUSA 
21:09 

Os Conselheiros/as do CCDF, tem prioridades.  
Luiz Felipe Vitelli 
21:10 

Pois é! 
denise pereira 
21:10 

e quando pode ser começar a fazer o chamamento para novo conselho ?  
gilmar martins 
21:10 

Me inscrevo também 
RAS KAKAROTO 
21:10 

Parabens pela explicação Marco Junior e pergunta!!! 
Julimar Pereira dos santos 
21:11 

Qual o número mesmo da resolução? 
Estamos buscando aqui no Guará 
Fernanda Barbosa 
21:11 

Nas reunião dos CRCs os conselheiros de cultura do DF devem seguir ao rito de reunião do 
CRC. Aqui não é diferente, todas as pessoas que participam da reunião do CCDF seguem o rito 
administrativo da reunião desta esfera macro e permanente do SAC. Enquanto não 
respeitarmos essa instância, o governo tratá este espaço como puro protocolo. Este é um 
espaço caro e precisa de respeito e isonomia. 
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
01.2019_Regulamento-Lista-Triplice_11.06.2019.pdf 
Jr Gong Bass 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-01.2019_Regulamento-Lista-Triplice_11.06.2019.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-01.2019_Regulamento-Lista-Triplice_11.06.2019.pdf
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21:12 

concordo 
Fernanda Barbosa 
21:12 

@julimar...link da resolução 
Luiz Felipe Vitelli 
21:12 

E isso aí, Fernanda! 
Jr Gong Bass 
21:12 

boa prseidente 
presidente* 
TERCIO SOUSA 
21:13 

Gostaria de inscrição para Fala - TERCIO MENDES 
RAS KAKAROTO 
21:13 

No Riacho Fundo 1 não teve o edital do lista tríplice ainda !!! O conselho ja esta formado desde 
março!!! 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:15 

poderiam disponibilizar as atas de todas reuniões do CCDF? 
denise pereira 
21:15 

mas precisa formar o conselho antes , pois o conselho é 2 anos  
Julimar Pereira dos santos 
21:15 

Estamos em ano de eleição para os primeiros mandatos de gerência 
Luiz Felipe Vitelli 
21:16 

É isso, Fernanda! 
São 3 anos os mandatos dos CRCs e Gerente! 
Julimar Pereira dos santos 
21:17 

A estrutural não tem gerência de Cultura administradora da cidade está solicitando auxílio 
Eu me inscrevi julimar 
Jr Gong Bass 
21:17 

gratidão aí Fernanda tirou todas as minhas dúvidas 
Abayomi Cultura e Acessibilidade 
21:17 

e é muito importante lembrar que esse processo deve ser diverso, acessível e abrangente para 
todos os públicos 
Diligência2 Aldir Blanc 
21:18 

1) lucas rafael 2) Marco Gomes 3) Rosângela Lima 4) Jose Carlos 5) Julimar Pereira dos 
santos 6) Num Só Piscar Oficial 7) gilmar martins 8) TERCIO MENDES 9) conselheira Rita 10 
)conselheira FErnanda 
Pedro Martins 
21:19 

Diligência2, minha conexão caiu e não consegui anotar o telefone para sanar dúvidas. Pode 
colocar aqui no chat. 
Pedro Martins 
21:20 

? 
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Fernanda Barbosa 
21:20 

Pessoas... Precisa de no mínimo 30 dias para que o processo de lista tríplice seja 
completamente realizado. Para atender minimamente às premissas de divulgação e 
envolvimento da comunidade. É preciso avaliar toda essa construção. Não precisa inventar a 
roda, atualiza a regulamentação com as informações específicas do certame e do período de 
realização, e segue todas as regras previstas na RESOLUÇÃO Nº 1 DE 11 DE JUNHO DE 2019 
Rafael Souza 
21:21 

Me inscrevo. Rafael Souza do jornal do GUARA 
Cleide Soares 
21:21 

As Gerências de Cultura são diretamente ligadas às Administrações Regionais e não à 
Secretaria de Cultura.  
Fernanda Barbosa 
21:21 

só adaptar as nomeclaturas regionais. 
Luiz Felipe Vitelli 
21:22 

É isso, Lucas! O CRCs devem ser respeitados, os conselheiros também! 
Diligência2 Aldir Blanc 
21:22 

1) lucas rafael 2) Marco Gomes 3) Rosângela Lima 4) Jose Carlos 5) Julimar Pereira dos 
santos 6) Num Só Piscar Oficial 7) gilmar martins 8) TERCIO MENDES 9) conselheira Rita 10 ) 
conselheira Fernanda 
Julimar Pereira dos santos 
21:22 

Presidente 
Quais os inscritos? 
A blz vi agora 
Rafael Souza 
21:23 

Eu pedi a inscrição antes do encerramento 
Julimar Pereira dos santos 
21:24 

Uai mas os gerentes são conselheiros 
Natos 
Aprendemos juntos 
Henrique Behr 
21:24 

Isso, Marco! 
Instituto Multicultural 
21:24 

A maioria são mas das suas regiões administrativas. 
RAS KAKAROTO 
21:24 

Os gerentes de cultura são conselhiros natos!!! 👍🏽 
Instituto Multicultural 
21:25 

Ai o macro fica ofendidos. 
Luiz Felipe Vitelli 
21:25 

Mas os gerentes são conselheiros natos e representam o poder público, mesmo tendo sidos 
eleitos pela comunidade. 
Rafael Souza 
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21:25 

Boa noite. Gostaria de saber se minha inscrição é válida 
Jr Gong Bass 
21:26 

boa Marcão braaaboo 
Julimar Pereira dos santos 
21:27 

Tem razão Março, onde está o curso de capacitação, estamos acabando o mandato e nada foi 
feito, a lei não está sendo cumprida, 
Num Só Piscar Oficial 
21:27 

Boa Marcão 
Cleide Soares 
21:28 

Precisamos vincular as Gerências de Cultura à estrutura da Secretaria de Cultura. Não adianta a 
gente indicar gerente e a Administração não respeitar 
Julimar Pereira dos santos 
21:28 

E foi um ótimo desabafo Marcos somos primeiros gerentes as primeiras gerente de Cultura 
precisamos deixar um legado 
Stephane Cardoso 
21:28 

belas palavras Marcos 
Cleide Soares 
21:28 

O CCDF precisa encaminhar isso. 
Wellington Abreu 
21:28 

CRC é membros natos, conselheiras e conselheiros eleitos 
Dimi Soares Dimi Soares 
21:28 

Beth olha o horario 
Wellington Abreu 
21:28 

É mais simples 
Luiz Felipe Vitelli 
21:28 

Marcos, sobre gerentes e candidatura tem requisito para ser candidato. Isto está no artigo 9 da 
sessão III, artigo 9. 
Wellington Abreu 
21:28 

E como dizemos no cinema pau na máquina 
Rafael Souza 
21:29 

Poderia listar as inscrições novamente? Fui citado nominalmente e gostaria de falar 
Wellington Abreu 
21:29 

É trabalho, trabalho e trabalho 
Antonio Ferreira Nunes Neto 
21:29 

No RIACHO FUNDO 2, o cargo esta bloqueado pelo GDF, nunca houve nomeação desde 2019, 
como deve proceder em relação a lista Tríplice, uma vez que nao houve cargo assumido? 
Julimar Pereira dos santos 
21:29 

Obrigado Marcos ótimas palavras 
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Henrique Behr 
21:29 

Boa, Marco! 
Analine 
21:29 

Boa Marcão. Mais orientações para os Gerentes e Conselheiros Regionais de Cultura.  
Gecel Plano Piloto - RA-I 
21:30 

A Gerência de Cultura Plano Piloto e o CRC-PP está em sintonia e se reúne sempre para 
discussão de pautas importantes.  
Luiz Felipe Vitelli 
21:30 

Boa fala, Marcão! 
Renio Quintas 
21:30 

Valeu Marcão! Tamos juntos! 
RAS KAKAROTO 
21:30 

👍🏽 gratidão marcos pelas explicações!!! 
Julimar Pereira dos santos 
21:32 

Sim por isso e a lei reza essa capacitação 
Artistas produtores 
Henrique Behr 
21:33 

Isso, Rosângela! Também faço meu relatório desde qdo entrei. 
Gecel Plano Piloto - RA-I 
21:33 

Sim Rosângela. Acho que agora com o SEI ficou mais fácil. Qdo não existia SEI, todo o trabalho 
se perdia.  
Diligência2 Aldir Blanc 
21:33 

4) Jose Carlos 5) Julimar Pereira dos santos 6) Num Só Piscar Oficial 7) gilmar martins 8) 
TERCIO MENDES 9) conselheira Rita 10 ) conselheira FErnanda 
gilmar martins 
21:33 

Já estamos no final do mandato, tomara que as próximas gerencias de cultura receba todos os 
resultados da nossa luta 
Julimar Pereira dos santos 
21:33 

5 mil reais para o ano todo 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:33 

Tbm acho que teria que ser o mais votado lá lista tríplice à assumir a cadeira, respeitando a 
vontade da sociedade civil 
Wellington Abreu 
21:33 

Excelente fala Rosângela 
Rafael Souza 
21:35 

Presidenta, com todo respeito, fiz minha inscrição antes do encerramento das inscrições. 
Solicitei informações na semana passada através do e-mail do CCDF. Solicito ao menos que 
me respondam o e-mail 
Dimi Soares Dimi Soares 
21:35 
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Wellington vc trabalha com cinema? 
Rafael Souza 
21:36 

A Secretaria de Cultura respondeu, segundo o órgão, com informações do conselho. Mas, há 
dúvidas se o conselho realmente foi consultado pela secretaria. Gostaria apenas de 
esclarecimentos 
Rosângela Lima 
21:36 

Falo da Secretaria de Cultura, deverismos estar bem mais próximos, com reuniões Não falo do 
CCDF, aqui na Macro 3, somos muito bem amparados pela Rita, qualquer dúvida, ela sempre 
me atende. 
Luiz Felipe Vitelli 
21:37 

Na realidade o encaminhamento e proposta no Seminário da LOC era para o gerente ser 
vinculado à SECEC, eleito pela comunidade e o mais votado assumir. Esse 6 por 1/2 duzia de 
lista tríplice com a escolha pelo ato discricionário do administrador e o mesmo que manter 
como era, né? 
Luiz Felipe Vitelli 
21:38 

É isso aí, Julimar. 
RAS KAKAROTO 
21:39 

Perdão meu celular ta com a tela quebrada Julimar rsrsrs ativou sozinho 
Cleide Soares 
21:40 

Acho que a Resolução da Lista Tríplice está complicada. Devem simplificar, não confundir.  
Luiz Felipe Vitelli 
21:40 

Pois é, Cleide. 
Wellington Abreu 
21:40 

Julimar não existe uma briga por favor 
Um entendimento sobre um decreto pode ser divergências de uma pauta mas briga? 
O CCDF tem 300 pautas não podemos focar num único ponto 
Cleide Soares 
21:41 

Muito simples convidar o povo para reunião, mobilizar a comunidade, orientar sobre a LOC, a 
Gerência, os Conselhos e as pessoas se candidatam. O CRC pega os curriculos, decide em 
reunião a lista e encaminha para a Administração. Assim, cumpre-se a LOC 
Rosemaria A Santos 
21:42 

Me inscreva por favor 
Jr Gong Bass 
21:42 

booaa Julimar fala de grande importância a Cultura de BSB precisa apoiair o Guará 
Marco Gomes 
21:43 

Não é tão simples Cleide. Ah, se fosse.  
Cleide Soares 
21:43 

Sinceramente, li e reli a resolução e é desanimadora. Os CRCs vão gastar um tempão para 
cumprir e ainda dá brecha para ter um monte de furo e ser questionado  
O que complica é a resolução da lista 
Marco Gomes 
21:44 
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"O gerente pode destituir todo o conselho por não estar cumprindo com suas obrigações?"  
pura ironia. 
Renio Quintas 
21:45 

Conselheiro Nato 
Marco Gomes 
21:45 

Jozivaldo falou tudo a ser dito. 
Cleide Soares 
21:45 

Nosso CRC já fez a primeira lista tríplice antes da resolução e foi tranquilo. A segunda lista com 
a resolução, foi complicada.  
Luiz Felipe Vitelli 
21:45 

É o contrário, Marcos, né? 
Paulo Cavalcante 
21:45 

Todo Gerente de Cultura tem que ter notório saber em cultura se não tiver vai encontrar 
dificuldades. Portanto, acho que não deveria se candidatar. 
Renio Quintas 
21:46 

Sim! 
Wellington Abreu 
21:46 

Excelente fala guerreiro 
Josivaldo 
Henrique Behr 
21:46 

Valeu Jozivaldo! 
Luiz Felipe Vitelli 
21:47 

Paulo, no artigo 9 da sessão III das administrações, diz sobre os requisitos para poder se 
candidatar. 
Jr Gong Bass 
21:48 

candanga mandato encerra em 30 de Janeiro de 2022  
Marco Gomes 
21:48 

Pois é Vitelli, é o contrário. Pense comigo: e quando o gerente é largado, abandonado por quem 
deveria levar as demandas para que o mesmo fizesse o seu corre? Sacou? 
RAS KAKAROTO 
21:49 

Sim a cultura do Guará precisa de apoio, Julimar vem fazendo um exelente trabalho no Guara, 
assim como o gerente de cultura do Park Way Thiago Freesoom e Getente Marco junior na 
candanga 
Marco Gomes 
21:49 

Caro Paulo Cavalcante, notório saber em cultura é fácil, o gerente chega na RA e tem que 
aprender é como lhe dar politicamente, administrativament, etc... 
Luiz Felipe Vitelli 
21:49 

Então, Marcos. Tem gente que se candidata a nadar sem conhecer o Rio e o mar, né? 
Marco Gomes 
21:50 

Totalmente Vitelli 
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Renio Quintas 
21:50 

Esse é o perigo! Pato novo não da mergulho fundo! 
Luiz Felipe Vitelli 
21:50 

O mandato é de 3 anos, quem substitui cumpre o mandato, né? 
Marco Gomes 
21:50 

Não mesmo Renio. 
Luiz Felipe Vitelli 
21:51 

hehe 
Vanessa Dark 
21:51 

Estamos firmes aqui no Riacho Fundo 1. E confiante em um futuro cultural de excelência. 
Frank Willians 
21:51 

acredito que ser gerente de cultura nessa pandemia e um grande desafio porque a população 
esta a deriva de cultura da arte e do entretenimento.  
Nômade Vídeoarte 
21:51 

Por isso Marcão o ideal é a secec regulamentar as gerências junto a secretária com recursos 
anuais para cada gerência 
Do meu ponto de vista 
Vanessa Dark 
21:51 

Sou escrita posso ter meu momento de fala 
Marco Gomes 
21:51 

Sim Lucas. Defendo isso, desde 2011, momento embrionário da LOC. 
Rosângela Lima 
21:52 

Ser uma agência de evento dentro de uma Administração é complicado 
Luiz Felipe Vitelli 
21:52 

Tem conselheiro regional que não entende a estrutura e a instância superior do CCDF...e por aí 
vai. 
Rosângela Lima 
21:52 

E muita das vezes sozinho e sem dinheiro 
Marco Gomes 
21:52 

Exatamente Vitelli. 
Renio Quintas 
21:52 

A gente sabe que a maioria nã esta enquadrado nessa categoria maas existem e o pior é o 
sofrimento do Gerente ser Servidor de dois senhores, a sociedade civil atraves do conselho e à 
administração mas a reciproca tambem é verdadeira, por isso é importante uma definição 
desse papel para que ele fique mais claro para vcs e para os conselhos! 
Henrique Behr 
21:52 

Se a LOC fosse respeitada e seguida, muitas situações desagradáveis em várias RAs não 
existiriam. 
Frank Willians 
21:53 
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criar alternativas para atender a comunidade  
Nômade Vídeoarte 
21:53 

Exato Henrique 
Luiz Felipe Vitelli 
21:53 

Exatamente o que deveria ser, Lucas! 
Renio Quintas 
21:53 

Rosangela tem que separar o que é entretenimento e o que é cultura 
Se virar uma agencia de evgentos não cumpre a LOC 
Marco Gomes 
21:54 

Tem um monte de gerente que não sabe isso Renio. 
Diligência2 Aldir Blanc 
21:54 

conselheira Rita 10 )conselheira FErnanda 
Rosângela Lima 
21:54 

Verdade Renio 
Renio Quintas 
21:54 

Tem que colocar a Economia da Cultura em movimento 
Luiz Felipe Vitelli 
21:54 

Exatamente, Renio. É eleito pela sociedade e é poder público, comandado pela sociedade... 
Renio Quintas 
21:54 

não é simples mesmo! 
Mas é o certo! 
Rosângela Lima 
21:55 

Tem que ficar claro para os Administradores 
Renio Quintas 
21:55 

Sim!  
Rosângela Lima 
21:55 

O papel da Gerência de Cultura 
Julimar Pereira dos santos 
21:55 

Sim amiga obrigado 
Estamos aprendendo juntos 
Renio Quintas 
21:56 

A Lei tem que ser obedecida e temos que fazer o convencimento dos administradores 
Luiz Felipe Vitelli 
21:56 

Entretenimento, evento, são negocio e são diferente de Cultura... 
gilmar martins 
21:56 

Sim Rita 
Renio Quintas 
21:56 

perfeito Rita 
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Dimi Soares Dimi Soares 
21:56 

Nao vai dar tempo de falar sobre nossa inscrição 
Diligência2 Aldir Blanc 
21:56 

Fala dos conselheiros: Rita Fernanda, Pepa e Aline 
Julimar Pereira dos santos 
21:56 

Sim muitos avanços 
Marco Gomes 
21:56 

Continua usando politicamente, tem um monte de gerente que está no cargo dessa forma. 
Julimar Pereira dos santos 
21:56 

Somos telhado estamos aqui pra isso 
Goya Oliveira 
21:56 

Tércio, boa participação, palavras lúcidas e evolutiva na relação de se fazer cultura!! 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:57 

Aqui em Brazlândia não teve eleição do gerente de cultura, o atual gerente foi indicação 
parlamentar 
RAS KAKAROTO 
21:57 

A gerência de cultura atual do riacho fundo 1 nao foi eleita pela lista tríplice nao foi nomeado 
pela LOC !!! Queremos que seja lançado o edital pra comunidade local e segumento cultural!!! 
Lideranças comunitarias locais estao tentando sem sucesso boicotar o conselho regional de 
cultura do riacho fundo que e pleno e soberano eleito pelo povo!!! Estamos fazendo e 
executando projetos pro seguimento cultural e comunodade que as lideranças nunca fizeram 
em 3 anos de gestao atual! Queremos a LOC 
denise pereira 
21:57 

Foi e é um grande ganho , parabenizo a todos que ta vencendo a cada dia  
Jr Gong Bass 
21:57 

exatamente isso Rita  
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
21:57 

Braz tbm 
Rosângela Lima 
21:58 

Eu provoquei, enviei ofício, pedindo reunião com a Secretária de Cultura 
Luiz Felipe Vitelli 
21:58 

Rita, avançamos, mas em muitas RAs fica o 6 por 1/2 dúzia, onde a lista tríplice na escolha, 
quem determina é o xerife parlamentar, né? 
Julimar Pereira dos santos 
21:59 

Muito bom Rita, o que podemos melhorar , o que podemos avançar 
gilmar martins 
21:59 

Verdade Rita, mas tem algumas coisas que possa melhorar. 
RAS KAKAROTO 
21:59 

Boa rita !!! 
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👏🏽👏🏽👏🏽 
Julimar Pereira dos santos 
22:00 

Pessoal mandem o chat completo please 
Diligência2 Aldir Blanc 
22:00 

sim 
Rayane Ferraz 
22:00 

o chat será salvo juntamente com a ATA 
Luiz Felipe Vitelli 
22:00 

Como aperfeiçoar esses avanços, né Rita? Temos que sai da possibilidade do 6 por 1/2 dúzia, 
onde o ato discricionário do administrador determina sobre a vontade e escolha da 
comunidade eleitora no mais votado, né? 
Vanessa Dark 
22:00 

Rita tu e muito inteligente. Concordo perfeitamente com suas palavras. 
Rosângela Lima 
22:01 

Já ouvi falar aqui na minha Adm. Que a Administração pode bloquear o cargo de Gerente de 
Cultura, isso é verdade? 
Julimar Pereira dos santos 
22:01 

Simm precisando estar juntos CCDF , CRCs, SECEC e comunidade arte a cultura precisa partir 
de baixo para cima essa é a base da lei de Cultura 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
22:02 

nosso gerente e cultura está aqui e poderia falar tbm 
Diligência2 Aldir Blanc 
22:02 

Rosangela, a gerencia está prevista em lei.  
Julimar Pereira dos santos 
22:02 

Kakakaka ngm disse que seria fácil, e ngm imaginava que passaríamos por esse governo, ele 
por uma pandemia 
Luiz Felipe Vitelli 
22:02 

O GDF, levou a gerência e o cargo de Gerente de Planaltina, com esforço do CRCPlanaltina, 
trouxemos de volta a condição de Gerente. 
Vanessa Dark 
22:03 

Muito bom muito bom mesmo Rita 
Julimar Pereira dos santos 
22:03 

Mas realmente é algo único e novo para todos e todas nós 
gilmar martins 
22:03 

Muito bom Luiz, Planaltina só tem a ganhar 
Luiz Felipe Vitelli 
22:03 

Rosângela, era na LOC e quem determina isso é o CRC. 
Está na LOC. 
Henrique Behr 
22:04 
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Isso mesmo, Rita! 
Luiz Felipe Vitelli 
22:04 

Grato, Gilmar. O CRCPlanaltina agradece. 
Rita Andrade 
22:05 

A Gerencia de Cultura é uma cadeira administrativa e política. Grande desafio!  
Henrique Behr 
22:05 

Falta a SECEC e outros órgãos respeitarem a LOC. 
Rita Andrade 
22:05 

Sim, falta. 
Julimar Pereira dos santos 
22:06 

Sim fica ao cargo dos gerentes de cultura fazer esse meio Campo, mas quando as 
administraçoes nós bateram, um ofício precisa passar precisa passar pelo gabinete das 
administrações e quando os gabinetes não dá encaminhamento aos ofícios 
Ou seja um ofício não sai diretamente da gerência de Cultura para secretaria de Cultura precisa 
passar pelo gabinete das administrações 
Vanessa Dark 
22:07 

Excelente reunião, parabéns a organizadora! 
gilmar martins 
22:07 

Pois é, eu ocupo três gerências 
Julimar Pereira dos santos 
22:07 

A rede íntegra não está integrando muito ou quase nada 
Luiz Felipe Vitelli 
22:07 

Julimar, nas 16 competências do CRC, no artigo 18 e 19, na sessão I dos conselhos. Diz tudo 
sobre conselheiros, gerente e gerência de Cultura. 
Julimar Pereira dos santos 
22:08 

Isso Gilmar desmembrar a gerência de Cultura de esporte social é fundamental 
Luiz Felipe Vitelli 
22:08 

É isso aí, Fernanda! 
Frank Willians 
22:08 

não e tão simples assim promover a cultura  
Julimar Pereira dos santos 
22:08 

Conheço bem luiz 
Luiz Felipe Vitelli 
22:09 

Perfeito, Julimar. Eu sei que tu sabes, mas muitos não! 
Julimar Pereira dos santos 
22:09 

Perfeito Fernanda 
Rosemaria A Santos 
22:09 

Muito boa sua fala Fernanda 
Henrique Behr 
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22:09 

Verdade, Fernanda! 
Rosemaria A Santos 
22:09 

Obrigada 
Luiz Felipe Vitelli 
22:09 

Isso, Fernanda! 
Julimar Pereira dos santos 
22:10 

Parabéns Fernanda sempre.licida e pontual 
Luiz Felipe Vitelli 
22:10 

Qual é, Pepa! hehe 
denise pereira 
22:10 

Obrigada Fernanda pela fala! Parabéns ! 
Renio Quintas 
22:11 

Muito poucos ne veia 
a maioria era gerente de cultura esporte e lazer 
Luiz Felipe Vitelli 
22:11 

Mas eram tempos difíceis, Pepa! Sem LOC! Mas tu mandava bem. hehe 
Renio Quintas 
22:12 

Cabos eleitorais de Deputados 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
22:12 

Senhora presidenta, gostaria que enviasse as atas das reuniões para o e mail do nosso 
Conselho de cultura de Brazlandia, por gentileza. 
Diligência2 Aldir Blanc 
22:13 

Sonia, as atas são disponibilizadas no site da Secec, na página do CCDF. 
Renio Quintas 
22:13 

Avançamos ne veia 
que é positivo 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
22:13 

muito obrigada! 
irei olhar no site 
gratidão 
Num Só Piscar Oficial 
22:14 

Pessoal tenho que sair, esperando aproxima reunião parabéns a todos 👏👏👏👏👏 
Julimar Pereira dos santos 
22:14 

Muito bom, quando não for vamos exigir 
Renio Quintas 
22:14 

Valeu 
Diligência2 Aldir Blanc 
22:14 

obrigada pela presença 
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Luiz Felipe Vitelli 
22:14 

Pois é, Renio. Verdade! Mas o Pepa diferenciava, dialogava com a gente e muitas vezes contra 
quem o indicou. 
Renio Quintas 
22:14 

Estamos juntos Gerentes de Cultura 
Henrique Behr 
22:14 

Valeu Pepa!!! 
Marco Gomes 
22:14 

Pedro Paulo esteve em Taguatinga em 2019, buscando isso aí, levar respeito ao gerente de 
Cultura da cidade. 
Renio Quintas 
22:14 

Conselheiros 
e conselherias estamos juntos 
Num Só Piscar Oficial 
22:15 

Valeu Pepa 
Julimar Pereira dos santos 
22:15 

Estamos em processo precisamos desmembrar. Em todas as ras 
Luiz Felipe Vitelli 
22:15 

Tmjuntos. 
Rosângela Lima 
22:15 

Muito difícil para quem tem as 3 pastas. Não tem como atender as 3 
Rita Andrade 
22:15 

TMJ! 
gilmar martins 
22:15 

Boa noite a todos e todas, até a próxima reunião 
Aliny Isacksson 
22:15 

Boa noite a todos 
RAS KAKAROTO 
22:16 

Tmj otima essa reuniao hj 
Marco Gomes 
22:17 

Boa noite a todas! 
Luiz Felipe Vitelli 
22:17 

Capacitação, formação para os gerentes, mas tbm para conselheiros regionais também! 
Marco Gomes 
22:17 

isso mesmo Felipe 
Luiz Felipe Vitelli 
22:18 

É noxix 
SONIA PEREIRA DOS REIS SILVA 
22:18 
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verdade Luiz Felipe 
muito importante 
TERCIO SOUSA 
22:18 

Hoje podemos dizer que essa reunião tem um grande marco histórico. CCDF ouvindo os 
gerentes e os gerentes ouvindo o CCDF e a comunidade interagindo com essa construção do 
conhecimento sobre a cultura. da nossa cidade. Parabéns pela iniciativa e que continuem 
sempre assim.  
Wellington Abreu 
22:18 

Sobre a eleição não podemos interferir no poder deliberativo do CRC 
Renio Quintas 
22:18 

Boa noite a todos, todas e todes! Gratidão Presidenta Conselheiros e conselheir@s! Viva AArte, 
Viva a Cultura! VENCEREMOS! Estamos juntos! Boa Noite! 
Instituto Cultural Raízes Capoeira 
22:18 

Muita gente boa nesta reunião, com certeza estamos evoluindo. Agradeço a todos pelo apoio e 
solicito ainda mais ajuda de vocês para que passamos efetivar a Cultura na nossa comunidade. 
Wellington Abreu 
22:19 

Cada RA tem uma realidade que só os CRCs conhecem 
Luiz Felipe Vitelli 
22:19 

Dia 20/5, audiência pública dos CRCs pela comissão de educação, saúde e Cultura. 
Nômade Vídeoarte 
22:19 

Já está previsto 
ASMAP DF-e 
22:19 

Boa noite, tendo que ir... sucesso e fé sempre! 
Nômade Vídeoarte 
22:19 

Tem que fazer nova lista tríplice 
A lista vale apenas para uma escolha.. não tem suplência 
Wellington Abreu 
22:19 

Lista tríplice entregue, será criada outra lista, outra eleição 
Renio Quintas 
22:20 

A Arte e a Cultura tem razões que a propria razão desconhece! Estamos em obras! Sempre! 
Luiz Felipe Vitelli 
22:20 

Aline, em nosso regimento interno tem licenciamento de conselheiros... 
Fernanda Barbosa 
22:20 

uma lista tríplice só tem validade quando ela é tríplice 
Renio Quintas 
22:20 

Ele já saiu da Reunião 
Nômade Vídeoarte 
22:20 

Não há previsão de suplência 
Rosemaria A Santos 
22:20 



 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Isso mesmo Tercio 
Renio Quintas 
22:20 

Já saiu! 
Luz em Movimento 
22:20 

Presidenta gostaria de fazer um agradecimento ao conselho. Se possivel. 
Goya Oliveira 
22:20 

Boa noite a todos(as|), a reunião ajudou a esclarecer muitas dúvidas, principalmente sobre o 
processo eleitoral! Obrigado! Goya - Presidente do CRC Jardim Botânico. 
Henrique Behr 
22:21 

Vamos fazer mais reuniões como esta, que são muito importantes. 
Rosemaria A Santos 
22:21 

Uma verdade Beth, 
Luiz Felipe Vitelli 
22:21 

Parabéns por essa reunião produtiva CCDF, gerentes e CRCs presentes! Melhora infinitamente 
é a marca é a missão. 
Luiz Felipe Vitelli 
22:22 

CRCPlanaltina presente! 
Stephane Cardoso 
22:23 

Parabéns conselheiros e Gerente foi uma ótima reunião, tenham uma ótima noite 
Henrique Behr 
22:23 

Nós, juntos, somos a mudança para melhorar a cultura nas RAs. 
Neide Nobre 
22:23 

Boa noite à todas, todos e todis 
Cleide Soares 
22:23 

Importantissimo gerencias e conselhos participarem das reuniões do CCDF 
Luiz Felipe Vitelli 
22:24 

Provocaremos e proporemos, Beth. hehe 
Luz em Movimento 
22:24 

Obrigado a todos! 
Dimi Soares Dimi Soares 
22:24 

Beth e nossa pauta? 
Julimar Pereira dos santos 
22:24 

Boa noite 
Henrique Behr 
22:24 

Boa noite a todos! 
TERCIO SOUSA 
22:24 

Boa noite!! 
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Rosemaria A Santos 
22:24 

Obrigada ....Boa noite... 
Pedro Martins 
22:24 

Crc plano piloto presente 
MC FARO Oficial 
22:25 

Boa noite a todos👍 
Rayane Ferraz 
22:26 

Boa noite 
a disposição 

 
 


