GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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ATA
344ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

No dia 22 de abril de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Skype, das 10h00
às 12h56, a 344ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito Federal,
com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras:
•

Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho

•

Divino Gomes Dias – Conselheiro Titular

•

Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular

•

Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular

•

Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular

•

Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular

•

Solisângela Rocha dos Montes – Conselheira Titular

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo.
Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do
Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h22, deu início à reunião
extraordinária com os seguintes assuntos:

EXPEDIENTES
10h15 - Informes
o Formulário on-line Consulta Pública
ORDEM DO DIA
o Eleições CRCs 2020
o Planos de Leis Emergenciais
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu,
iniciou as atividades solicitando atualizações sobre a consulta pública, aberta virtualmente,
referente ao artigo 65 §5 da LOC e os andamentos do grupo de estudo dos Planos de Leis,
voltadas ao setor cultural, divulgadas pelo governo. A conselheira Fernanda Adão informou
que houve uma resposta no formulário on-line, de um grande coletivo de audiovisual, até
então. Quanto as atualizações sobre a elaboração de um pronunciamento envolvendo os PLs,
as conselheiras Iariadney Alves e Elizabeth Fernandes informaram que a primeira base foi
levantada, mas que o grupo ainda se encontrará pra debater e apresentar a proposta para o
Pleno.
Foi reforçado pelo Conselheiro Wellington Abreu sobre a necessidade de abrir as
reuniões ordinárias remotas para a comunidade partindo do pressuposto que os arquivos das
videoconferências fossem retirados da plataforma após o termino de cada sessão.
As pré-Conferências Regionais de Cultura, vinculadas à Conferência Nacional de
Cultura, assim como a urgência na reconstituição dos Conselhos Regionais de Cultura foram
retomadas à pauta como sugestão para a busca de propostas que possibilitem o retorno das
ações eleitorais adiadas diante o COVID-19. A Conselheira Iariadney Alves informou que a
realização da Conferência Nacional encontra-se em atraso o que possibilitaria os Conselhos
Regionais do DF se articularem a tempo para a participação na mesma. A Conselheira Rita
Andrade complementou a fala informando que Conselho Nacional de Cultura, ao considerar
as eleições governamentais que aconteceriam neste ano, havia determinado pelo adiamento da
Conferência para o ano seguinte, assim com todas e quaisquer ações que envolvam
aglomerações. Acrescentou também que o mesmo Conselho se encontra em campanha pelo
comparecimento da atual Secretaria Nacional de Cultura, a sra. Regina Duarte, nas ações pelo
setor. Dentro da explanação da Conselheira Rita, Iariadney sugeriu a reativação do processo
eleitoral junto aos CRCs, planejando remotamente as etapas do mesmo.
Foi sugerido pela Conselheira Fernanda acrescentar no site oficial do CCDF um
campo que aborde sobre a Conferência Regional de Cultura e a respeito das eleições dos
Conselhos Regionais de Cultura. Porém a conselheira Elisabeth Fernandes esclareceu que a
ASCOM não possui competência para inserir novas atribuições ao site e sim a SECOM. A
Conselheira Fernanda Adão sugeriu então criação de um link para um drive onde fosse
alimentadas essas informações de maneira mais independente. O conselheiro Wellington
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explanou sobre reativação de um blog antigo do Conselho de Cultura e a Conselheira
Fernanda sugeriu a construção de página personalizada onde o próprio Conselho gerencie. Foi
então orientado pela Conselheira Érica Lewis que fosse averiguado junto a ASCOM e a
Secretaria de Cultura essas possibilidades de criação para não causar prejuízo aos canais
oficias do Conselho. Foi informado aos Conselheiros que as atualizações no site do CCDF
dentro da Secretaria de Cultura, estão sendo feitas aos poucos diante das altas demandas
institucionais.
O Conselheiro Wellington explanou sobre a necessidade das carteiras e crachás de
identificação aos Conselheiros de Cultura, porém foi informado que a máquina para
fabricação esta com defeito e encontra-se em processo de licitação. Iariadney sugeriu que
sejam feitas identificações para os conselheiros regionais também.
A conselheira Fernanda Adão solicitou esclarecimentos quanto a liberação de
informações sobre os CEACs, já que o edital de Apresentações On-line lançado pelo FAC se
encerraria naquele dia. Foi esclarecido que devido à alta demanda, houve um atraso nas
respostas, mas todos estavam sendo atendidos pelos canais de comunicação divulgados no
site.
A Conselheira Erica Lewis informou que a Secretaria de Cultura esta buscando
alternativas que possibilitem a ampliação do edital Conecta Cultura. Informou que tramita na
PGDF um edital de Premiação como uma possibilidade simples e rápida de reconhecimento
do legado de muitos setores culturais. Solicitou então ajuda do Conselho, como representante
da sociedade civil, para a mobilização de pessoas que estariam dispostas a participar da
comissão de seleção desta premiação, pois seria significativo este apoio. Complementou a
busca por pessoas de todos os setores culturais e que reuniões com associações, como do
audiovisual por exemplo, estão sendo feitas e todos se colocaram à disposição para contribuir
neste caso excepcional e urgente. Informou também que o edital determina uma comissão
paritária, ou seja, é necessária a participação da sociedade civil assim como de servidores, e,
por ser um edital de premiação não haveria contrapartida. A proposta seria algo de simples
julgamento apesar de possuir o espectro mais amplo lançado até hoje. Explanou que Edital foi
elaborado pela SUFIC e segue o modelo de Minuta Padrão de Edital de Premiação do FAC.
Perante tal informação, a Conselheira Fernanda ressaltou que os editais lançados pelo FAC
primeiramente devem ser encaminhados para do Conselho de Cultura para então seguirem à
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PGDF, e este processo não vem sendo respeitado inviabilizando assim a atribuição
determinada pelo Conselho. Diante da repetição desses encaminhamentos sem considerar o
CCDF como parte determinante nas análises dos editais, a conselheira Rita sugeriu ao CCDF
fazer um pronunciamento ao Subsecretário João Moro que reforce a presença do Conselho
nos trâmites.

Eleições CRCs 2020
Foi retomada as ações propostas para a realização das eleições dos CRCs. Dentro do
calendário eleitoral proposto previamente, antes do isolamento pelo COVID-19, foi sugerido
uma mobilização on-line que permita continuidade do processo. A Conselheira Iariadney
Alves sugeriu que primeiramente aconteçam os encontros com as Regiões Administrativas de
forma remota onde cada Conselheiro e Suplente responsáveis por sua macrorregião, seguindo
a proposta aprovada previamente com o suporte da Administrações Regionais junto às antigas
Gerencias de Cultura, Conselhos Regionais e representante da Sociedade Civil. A Conselheira
Fernanda explanou que já foi realizado eleições on-line, exemplificando a formação da lista
tríplice do Guará, e diante da atual situação a possibilidade de realizar virtualmente as
eleições Regionais seria viável. Foi aprovado pelo Pleno que a mobilização junto aos CRCs
seja realizada via remota, on-line.
A Conselheira Fernanda Adão sugeriu a formação de um grupo de trabalho que aborde
o tema das eleições para que essa discussão seja fundamentada. Foi de comum acordo que na
próxima reunião seja apresentado um levantamento viável de calendário e estrutura, uma vez
que a proposta da Conselheira Iariadney Alves de realização das eleições remotas em um
bloco foi acatada. O grupo será formado pelos Conselheiros Wellington, Fernanda, Iariadney,
Divino e Rita e tem como objetivo inicial as seguintes demandas:
- Atualização do comunicado de abertura do processo eleitoral dos Conselhos Regionais de
Cultura;
- Elaboração do processo de mobilização das eleições;
- Realização as inscrições on-line para habilitação do candidato (como será concretizada).

Planos de Leis Emergenciais
Tema abordado como informe.
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A reunião encerrou-se às 13h04, ficando a atribuição de redação da ata para a
assessora Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e
Conselheiras no dia 28 de abril de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras
e Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis.

Brasília, 28 de abril de 2020.
Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes:
Wellington José Lourenço de Abreu
Divino Gomes Dias
Elizabeth Fernandes
Erica Bordinhão Lewis
Fernanda Barbosa Adão
Iariadney Alves da Silva
Solisângela Rochas dos Montes
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