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ATA 

359ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 24 de novembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 359ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        Solisângela Rocha dos Montes – Vice-Presidente do Conselho 

•        Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h15, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

10h15 -INFORMES 

o Emendas Parlamentares 

o Pareceristas: FAC REGIONALIZADO NÃO AVALIADO - Matheus Dias Ferreira 

ORDEM DO DIA 

10h50 - Eleições Segunda Chamada 

11h10 - Consulta Pública: FPC 

11h40 - Lei Aldir Blanc 

12h10 - Pronunciamento  
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades informando sobre o envio do documento sobre a destituição do Conselheiro 

Divino Gomes e a espera pelo direito de resposta que até antão não foi realizada, vencendo o 

prazo em dois dias.  

Foi sugerido pelo Wellington e deliberado pelo pleno a publicação do vídeo da 

cerimônia virtual simbólica de posse dos Conselhos Regionais de Cultura realizada no dia 

17/11/2020 através do canal do youtube do CCDF. 

Wellington solicitou orientações a respeito dos encaminhamentos referentes a emendas 

parlamentares para então esclarecer os questionamentos direcionados a ele pela comunidade 

cultural. Sol Monte esclareceu que geralmente os parlamentares dedicam um curso para alguns 

grupos específicos ou projetos que solicitam ajuda. Relatou o caso do deputado Fábio Félix que 

fizeram um chamamento interno conforme uma emenda, chamando vários artistas de várias 

cidades dentro da pasta da cultura. Explicou que a parlamentar envia um ofício via sistema de 

emendas para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria, baseada na Lei 13.019 

– MROSC que regulamenta as parcerias com a Sociedade Civil e pela Portaria 21/2020, avalia 

tanto mérito cultural quanto a capacidade de executar a emenda. Explicou que o diálogo com a 

sociedade acontece preferencialmente por e-mail (protocolo@cultura.df.gov.br) e será 

encaminhada para a área técnica responsável pela execução da maioria das atividade de 

fomento, a Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, a qual não está trabalhando 

integralmente de maneira presencial. Já os projetos voltados para Economia Criativa e 

Audiovisual são encaminhados para a Subsecretaria de Economia Criativa. Informou que no 

site há canais remotos para buscar informação. Informou também sobre o processo de 

finalização de um relatório sobre as emendas parlamentares onde mostra que todos deputados 

tiveram emendas executadas pela Secretaria independentemente de partido. Pediu a 

compreensão da comunidade pois nem todos os projetos são passíveis de execução. 

Complementou que apresentar o projeto não obriga a execução do mesmo pela Secretaria. Disse 

que há a capacidade técnica de executar uns projetos e outros não, mas de qualquer maneira 

tentam viabilizar os que consigam alcançar esta capacidade de execução. 

No que se refere ao e-mail recebido por Matheus Dias sobre a alegação do recurso não 

ter sido analisado pelo parecerista, a Conselheira Beth Fernandes informou que iria buscar 

mailto:protocolo@cultura.df.gov.br
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informações concretas a respeito da alegação do proponente e comunicará o CCDF assim que 

obtiver respostas. 

Rita Andrade informou a publicação no Diário Oficial a criação de um Grupo de 

Trabalho (GT) voltado para revitalização do Conjunto Fazendinha na Vila Planalto, uma 

reivindicação antiga pela comunidade local diante da elevada degradação de uma das primeiras 

construções erguidas para a construção de Brasília- Bsb. 

 

Eleições Segunda Chamada 

Wellington informou sobre a não composição do Conselho Regional em algumas 

Regiões Administrativas, porém estão todos esperançosos nesta fase atual de diligência para a 

contemplação dos mesmos. Solicitou apoio na divulgação pela comunidade dos próximos 

passos a serem seguidos para que nenhum candidato perca a oportunidade de participar. Relatou 

sobre a abertura deste segundo certame, já previsto em edital, como forma de também atender 

o Ministério Público que vem cobrando a composição destes Conselhos Regionais.  

Diante da antecipação das datas por conta do certame ter sido mais ágil, foi deliberado 

em pleno que será seguido a proposta incialmente sugerida e acatada: todos mandatos terão sua 

validade no começo de janeiro de 2021, com final em janeiro de 2024, no intuito de aproximar 

as datas de todos CRCs, unificando futuramente todos processos referente a composição dos 

mesmos. Foi esclarecido que as ações destes Conselhos Regionais atuais só poderão ser 

homologadas no começo de 2021. Beth esclareceu a todos que juridicamente os mandatos só 

possuem validade a partir de janeiro de 2021 pois o certame eleitoral determinava tal período. 

Iara ratificou então a fala da Beth. Sugeriu que fosse realizado um diálogo junto aos CRCs 

empossados para elucidar as ações que já vêm sendo iniciadas, assim como discutir os 

Regimentos Internos sobre o que precisa ser feito, eleições para presidência e suas 

especificidades. Sol Montes disse que deve ser considerado o momento de euforia pelos 

Conselhos, mas há a necessidade de esclarecer que o período atual é de transição, e que os atos 

podem ser considerados simbolicamente, porém só serão realmente validados no ano que vem.   
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Wellington lembrou sobre a necessidade de eleição dos CRCs de Candangolândia e 

Taguatinga que devem ser realizadas no ano que vem além do processo de eleição do próprio 

CCDF. 

Ao relatar sobre a dificuldade de comprovação em atuação artística de 3 anos em RAs 

recentes neste segundo certame, Iara e Rita informaram à Conselheira Sol que também tiveram 

obstáculos durante o primeiro certame. Rita relatou que a ampliação de barreiras artísticas é 

considerado como um sucesso profissional na área cultural, porém a LOC é rígida neste aspecto 

e é necessário prestar atenção nestas delimitações no regimento. Questões peculiares devem ter 

um olhar carinhoso para não delimitar o acesso a uma região recente, impossibilitando um 

favorecimento futuro na construção do espaço cultural local.  Quanto a vaga a ser ocupada pela 

representante de ensino, foi respondido que é o Administrador quem encaminha a nomeação de 

tal posto (membro nato - Estado).  

Diante de todo processo de transição necessário entre os CRCs, foi deliberado pelo pleno 

a realização de um encontro junto aos novos Conselheiros para conversar no intuito de capacitar 

e tirar dúvidas sobre todo o processo, em parceria com a SECEC, no dia 10/12/2020, a tempo 

de se prepararem, antes do recesso do final de ano, às 19h30 aberta ao público.  

Wellington sugeriu a criação de um formulário para levantamento prévio das dúvidas 

aos Conselheiros. Rita sugeriu que fosse realizado algo mais informal: avisar aos Conselheiros 

para que os mesmos apresentem seus questionamentos sem a necessidade de preenchimento de 

formulários, porém Iara argumentou sobre a necessidade de uma capacitação continua e o 

preenchimento do formulário orientaria nas pautas futuras, a serem iniciadas em fevereiro, uma 

por mês. Perguntou se a SECEC teria disposição em auxiliar esse processo. Beth disse que iria 

averiguar com a Sol a possibilidade de executar, uma vez que a Secretaria também é responsável 

por essas ações.  Diante das especificidades de preparação para cada reunião, Rita sugeriu que 

os encontros fossem bimestrais ou até mesmo trimestrais. Beth orientou primeiro averiguar os 

recursos, tanto como CCDF quanto SECEC, disponíveis para então definir a periodicidade dos 

encontros. Iara esclareceu que a intenção real da formação é que seja continuada pelos CRCs, 

por isso a necessidade do levantamento dos questionamentos e a compreensão sobre como a 

SECEC poderia ajudar. O CCDF daria os primeiros passos, mas os caminhos seguiriam por si. 

Rita acha que o CCDF deve tomar a frente apesar de tudo para melhor acompanhamento. Sol 
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complementou que esse “plano de capacitação” irá ajudar a nortear a SECEC em várias ações, 

como levantamentos de plataformas, oficineiros, mapear profissionais que trabalhem os temas, 

movimentos que orientem e acompanhem essas realizações, criando mapeamentos e 

indicadores das regiões. Foi aprovado pelo pleno a realização da capacitação, com o período a 

ser definido em outro momento.  

Wellington sugeriu então que os CRCs que deliberarem seus postos construíssem uma 

ata da reunião como registro da ação, porém que só fossem homologadas junto ao CCDF no 

ano que vem.  

Arádia, comunidade cultural, disse estar preocupada com a demanda em Sobradinho II 

referente a eleição do Gerente de Cultura desde 2018, da qual já havia sido feita conforme a lei. 

Relatou que, com a troca do administrador, foi suspenso e extinto o cargo de gerente de cultura, 

e sem o CRC as ações foram suspensas. Informou que há uma ação no Ministério Público contra 

a administração, e num encontro realizado neste momento de transição, o ex-presidente cobrou 

uma articulação para a eleição do gerente até o final de dezembro. Questionou como proceder 

uma vez que o mandato dos atuais CRCs valerão somente em janeiro de 2021. Disse que o atual 

administrador está disposto pela recomposição do cargo, porém ela sente necessidade de possuir 

algo mais oficial já que há trocas constantes no cargo. Wellington complementou sobre o pedido 

do ex-presidente do qual solicita que dentro CRC seja respeitado a ação passada, respeitando a 

lista tríplice previamente aprovada. Rita informou que tal situação está acontecendo em várias 

outras regiões. Reforçou que várias administrações que não realizaram a lista tríplice ou 

extinguiram o cargo estão em desacordo com a LOC e o MP deve ser avisado, pois muitas vezes 

desconhecem o que está acontecendo. Disse ser um a pauta séria e extensa da qual deveria ser 

discutida amplamente com várias RAs e não pontualmente uma. Esclareceu que o CCDF não 

responde pela ingerência de uma RA mas sim compor as instâncias e essas devem cobrar a 

concretização das benfeitorias. Wellington disse ser preciso uma explicação a respeito da 

extinção dos cargos de gerência de cultura pelas administrações e secretarias e o CCDF precisa 

se pronunciar diante de tais fatos. Iara orientou que diante da facilidade no diálogo com 

administrador atual de Sobradinho, Arádia conversasse sobre a atual situação enquanto 

processo de transição.  
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Henrique Behr, Gerente de Cultura do Sudoeste-Octogonal, perguntou sobre as RAs que 

não tiveram quórum para compor os CRCs. Disse ter agido ativamente no segundo certame, 

porém não obteve sucesso no alcance ao pleito. Disse ter assumido me 2019 pela lista tríplice, 

mas logo depois o CRC foi se desmantelando e não conseguiu recomposição. Wellington 

informou que após a finalização deste segundo certame será pensado uma nova ação para estas 

regiões. Informou que será realizado um relatório sobre todo o processo eleitoral a ser 

encaminhado ao Ministério Público. 

    

Consulta Pública: FPC 

Wellington informou sobre a criação do formulário para a consulta pública de 

regulamentação para o FP ainda a ser disponibilizado para a comunidade para contribuição à 

SECEC na construção da mesma. 

 

Lei Aldir Blanc 

Wellington relatou sobre a realização de uma reunião junto ao Secretário de Cultura 

Bartolomeu Rodrigues e informou sobre a não sanção pelo Governador Ibaneis Rocha à Lei 

Emergencial. Explanou sobre o esforço da Secretaria para a execução da Lei neste curto espaço 

de tempo para a execução (37 dias entre feriados de final de ano) ainda sem o lançamento da 

linha 3 e questionou qual a melhor maneira para ajudar o Secretario da Economia e o da Cultura 

a pressionar a ação pelo Governador. Disse que diante da falta de retorno da SECEC aos 

questionamentos enviados pelo Comitê Consultivo, foi realizado um documento solicitando 

respostas por vias judiciais, porém parece que ainda não chegou à SECEC. Disse então que iria 

ouvir as falas dos presentes para então pronunciar em nome do CCDF.     

Rita Andrade disse que todos estão preocupados diante da morosidade dos 

encaminhamentos do processo, pois a linha 03 é a mais complexa de todas emsua contemplação. 

Relatou que a Secretaria de Economia estaria com o processo há meses em mãos, porém não 

realizou os encaminhamentos necessários a tempo como o envio à Câmara Legislativa somente 

este mês. Disse que há um descaso por parte das autoridades mesmo cientes do estado de 

calamidade, crise humanitária, que a comunidade cultural está passando. Ressaltou o esforço 

da Secretaria no processo de construção da lei junto a comunidade com consultas, além da 
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criação do Comitê Consultivo, do qual disse ter trabalhado intensamente com propostas 

repassadas pela comunidade. Relatou a falta de comunicação durante dois meses resultando 

aflição ao setor sem a troca de informações. Disse que o GT Aldir Blanc e a SECEC precisam 

compreender que o setor cultural poderia apoiar suas ações e trabalhar em conjunto com a força 

da sociedade civil e o empenho da Secretaria. Lamentou que todas as propostas, debates e 

levantamentos realizados e apresentados em conjunto com a comunidade, como editais mais 

simplificados de bolsas e pesquisas, que poderiam especificar os gastos da cultura pela 

comunidade para além de “prêmios”, do qual retém um alto volume de impostos, foram 

desconsiderados. Apresentou então o mapa de desempenho brasileiro da Lei Aldir Blanc como 

comparação ao DF, que está infimamente sendo executado. Relatou que após consultas por 

agentes culturais a procuradores do TCDF, recebendo como retorno a inviabilidade de 

execução, a sociedade civil deve agora lutar pela revogação dentro do Congresso Nacional e 

Governo a execução deste recurso uma vez que está em risco retorno do mesmo aos cofres 

públicos. Informou que Chris Ramirez relatou sobre um estudo que vem sendo feito pela 

possibilidade dos editais lançados continuarem vigentes para o começo de 2021 e assim efetuar 

os devidos pagamentos para que o dinheiro não volte e siga para a comunidade cultural. Rita 

relatou ter recebido uma ligação pessoal do Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, com 

palavras de baixo calão ao Comitê e a ela. Reforçou o esforço e todo trabalho realizado pelo 

Comitê, junto com a advogada da OAB, Dra. Verane Guimarães, com todas suas ações 

legitimadas. Reforçou a necessidade da SECEC caminhar junto com os anseios da comunidade 

cultural. Finalizou questionando o que deve ser feito para que o recurso não retorne ao Governo 

neste momento de extrema dificuldade do setor. O que a secretaria propõe além de relatórios. 

Ankomárcio Saúde, disse que sem esquecer a história é necessário olhar pra frente, que 

a comunidade cultural independente está criando uma nova comissão da qual irá ligar pra todos 

parlamentares para pressionarem o Governador para que entenda o resultado avassalador de 

perder esse dinheiro diante de tantas dificuldades do setor para então sensibiliza-lo. Disse que 

a SECEC, representada pela Conselheira Sol Montes, precisa estar pronta para receber o 

dinheiro e ser distribuído. A sociedade civil irá, de todas as formas existentes, atrás dos seus 

direitos, como suplementação do FAC Regional (edital pronto e com nota). 
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Lucas Rafael, relatou que o Secretário Bartolomeu Rodrigues na reunião informou sobre 

a aprovação da PL na Câmara, mas sem previsão do Governador sancionar. Disse que diante 

da ausência de respostas o Comitê Consultivo decidiu busca-las via Ministério Público e o 

lançamento dos editais somente em formato de prêmios contraria todas as orientações dadas 

pela sociedade civil além de não considerarem o IDH, cor ou gênero como sugerido. Explanou 

que o pronunciamento do Secretário falando sobre a possibilidade de adiamento do edital 

causou pânico no setor diante da demora da sanção pelo Governador.     

Neide Nobre, comunidade cultural, disse sobre a necessidade uma ação conjunta para 

garantir o acesso ao recurso em movimentos rápidos acompanhados por diálogos amplos. 

Solicitou que tais posturas fossem tomadas e pensadas para além da sanção do Governador. 

Que conjuntamente fossem feitas ações de orientações aos trabalhadores da cultura quanto as 

inscrições e transições das linhas para que nenhum agente perca a possibilidade de ajuda. 

Teresa Padilha, comunidade cultural, disse que, assim como toda comunidade, 

desconhece os tramites legais obrigatórios e ao ver a questão da não assinatura do governador 

na lei a essa altura. Pensa que a lei Aldir Blanc foi uma armadilha para acabar com agentes 

culturais ao observar a dificuldade de acesso pelo Brasil diante da calamidade que o setor tem 

passado, sem condições de trabalhar. Disse ser necessário pressionar o governador e parar de 

discutirem e ofenderem entre si.                

Rênio Quintas, lembrou que o recurso disponibilizado estaria engavetado no governo e 

parlamentares como Arlete Sampaio, Jandira Feghali entre tantos outros lutaram para que a 

verba fosse destinada à cultura e não se tratava de armadilha. A Lei deve ser respeitada e cabe 

a SECEC finalizar. Acredita que todo esforço pela Secretaria tem sido tomado. Ratificou as 

falas anteriores quanto a união nas ações. A seu ver a atual conjuntura mostra a real intensão 

do governo quando observa o processo parado por 45 dias na Secretaria de Economia pelo 

Secretário André Clemente e a demora de resposta do Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues em ter divulgado a situação de maneira tão tardia. Orientou que todos entrassem na 

ouvidoria da Casa Civil para pressionar André Clemente a mandar o processo para assinatura 

do Governador. Lembrou da recomendação realizada pelo TCDF ao Secretário de Economia 

referente ao saldo remanescente do FAC: 33 milhões. Com essa verba seria possível pagar o 

FAC Regionalizado, ampliando para pessoas que estão nota de corte, assim como o lançamento 
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de novos editais como os de manutenção de espaços culturais. Ressaltou que os maiores 

empreendedores do país são os artistas e não construções de viadutos e concretos.  

Pedro Martins, comunidade cultural, disse que o edital lançado em formato de prêmios 

seria perdido em torno de 1 milhão de reais em impostos. Sugeriu a realização de uma campanha 

coletiva em duas opções. Uma onde todos os entes e agentes culturais aptos ou não aptos 

recebessem um montante do qual deveria ser destinado para 3 pessoas culturais que não 

tivessem o CEAC (Cadastro de Ente e Agente Cultural). Outra onde aumentaria a verba 

destinada para a linha 2 para que os espaços pudessem destinar a verba para pessoas que não 

receberam o auxílio. Por último, sugeriu a criação de arranjos criativos onde todos se 

escreveriam em três editais com agrupamento de 5 inscritos para a divisão da verba. Segundo 

ele dessa maneira a própria comunidade estaria responsável pela distribuição da verba sem a 

necessidade da SECEC estar presente em todas etapas e sobrecarregar equipe. Concorda que 

FAC Áreas Culturais seja suplementado imediatamente pois não há tempo de lançamento de 

um novo edital. 

Silvio Rangel, comunidade cultural, disse que o Comitê Consultivo só foi realizado 

diante da pressão da comunidade e de uma provocativa da OAB. Disse que os acordos e minutas 

foram disponibilizados, e após a realização de consultas e levantamentos sociais feitos pelo 

próprio comitê, não foram acatadas as propostas apesar das contrapartidas apresentadas. Para 

ele o Comitê Consultivo foi criado para justificar a participação social, porém não considerada, 

sem escuta da sociedade civil. Segundo ele, todas solicitações foram desconsideradas inclusive 

a demora nos trâmites demonstra a real intensão de governo em acabar com o setor.  

Iara Alves, disse que o momento é urgente e não cabe alterações no processo a esta 

altura, o momento é estratégico na busca pela assinatura do Governador pra que o dinheiro seja 

liberado para o alcance da comunidade aos editais, ou seja, a contemplação do recurso pela 

sociedade civil. Propôs ao CCDF oficiar o Governador enquanto Conselho num diálogo direto 

para sancionar a Lei. 

Rubens, comunidade cultural, relatou sobre a luta pelos artesãos que muitas vezes não 

são mais considerados como parte da cultura. Disse que este recurso estava desacreditado no 

setor do artesanato por conta dos poucos que fizeram inscrição diante da dificuldade de acesso 
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e está preocupado com a exigência de apresentação de certidões. Tem entrado em contato com 

alguns paramentares para tentar apoio e irá se empenhar no que for necessário.     

Dayse Hansa, comunidade cultural, pensa que a essa altura pouco pode ser feito, mas há 

a necessidade de um trabalho estratégico. Sugeriu ações que garantam uma prorrogação, ainda 

mais diante daqueles que tiveram dificuldade na inscrição. Direcionou sua fala à SECEC ao 

dizer que o Comitê deveria possuir autonomia, o mesmo deveria ter autonomia para deliberar 

junto ao Governo e isso deve ser pontuado de maneira tranquila. Seria o momento de ultrapassar 

os ataques e sim ter diplomacia para encaminhamento. Questionou sobre as prioridades 

governamentais na liberação de recursos ao observar a facilidade de acesso para alguns setores 

e a imensa dificuldade que a cultura passou num processo moroso de aprovação e análise pela 

PGR. Disse que todos devem pensar como agir para que a verba não retorne ao governo 

completamente sem ajudar a cadeia produtiva que está agonizando. Lembrou que o recurso 

retorna sim ao governo em forma de impostos e isso deve ser considerado.   

Sol Montes disse que a sociedade civil é a mais legitimada para fazer as avaliações, de 

atuar e fazer a diferença. Justificou a falta de informação diante da limitação em estar 

respondendo a todos. Informou que entraram em contato com o Banco do Brasil sobre alguns 

problemas observados na natureza das contas, que a SECEC abriu uma linha de acesso direto 

via whatsapp para esclarecimentos da linha 01 conforme solicitado pelo Comitê, que há um e-

mail voltado para a linha 2, da qual está em sua coordenação. Em relação aos prazos, disse que 

a SECEC não perdeu nenhum prazo internamente dentro de todo trabalho realizado pela mesma, 

que o processo foi antecipado e encaminhado à SEEC no dia 17 de setembro, mas infelizmente 

não depende somente deles. No que se refere a questão de inscrição dos CPF e CNPJ, disse que 

não foi acontecimento pontual ao DF,  mas o departamento federal demorou a definir se era 

possível fazer o cadastro por CPF pela linha 3 impedindo a divulgação até que o decreto que 

regulamentava a lei fosse publicado oficialmente. Relatou que o processo da PGR não foi 

moroso, contou com contato direto do próprio Secretário de Cultura e a mesma teve o cuidado 

de responder de maneira mais rápida possível. Disse que foi realizada uma consulta a PGDF 

para a contemplação de maiores agentes possíveis, solicitando uma autorização legal, um 

parecer favorável, para que a própria Secretaria pudesse pagar inscritos que tivessem problema 

com certidões e se poderia ser antecipado o pagamento de 5 parcelas aos beneficiários da linha 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página 11 de 13 

01, da qual estava previsto somente 03. Informou que a emissão do parecer foi favorável para 

o pagamento das certidões. No que tange as sugestões do Comitê, explicou que tentaram acatar 

todas que fossem possíveis de executar dentro do prazo, porém não foi viável. Diante da 

proposta do Pedro Martins esclareceu que não há mais prazo para qualquer alteração no 

processo. Em nome da Secretaria agradeceu o apoio da sociedade civil e reforçou que esse 

dinheiro tem que chegar na sociedade como todo. Lembrou que nesta semana lançaram o 

primeiro bloco dos contemplados pela linha 02, sendo priorizados os agentes que não tiveram 

acesso a nenhum apoio até então.             

Rita Andrade, agradeceu a fala da Conselheira Sol diante do silêncio dos representantes 

do governo nas reuniões quando a pauta era a Lei Aldir Blanc. Disse que a preocupação 

permanece pois não foi apresentado nenhuma solução, apenas reforçou o que estava sendo dito. 

Ratificou a fala da Conselheira Iara no que diz respeito a novas propostas. Disse que tudo 

realizado pelo Comitê é legitimado e legal e acredita tais ações fizeram a SECEC prestar 

atenção no que a sociedade está pedindo. Finalizou reforçando que agora o momento é de unir 

as ações para que a ajuda chegue até a ponta do setor cultural a tempo.  

Será feita uma recomendação do CCDF ao governador para a sanção da Lei Aldir Blanc 

o mais rápido possível.    

Wellington, em nome do Conselho de Cultura, representantes da Sociedade Civil, 

realizou um pronunciamento de repudio à postura do Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues, por ter ligado pessoalmente para a Conselheira Rita Andrade, no sábado, em face 

ao conhecimento de maneira informal do documento encaminhado pelo Comitê Aldir Blanc 

solicitando informações e esclarecimentos. Disse que o Secretário ameaçou o cancelamento do 

edital, direcionando palavras de baixo calão à mesma ao invés de uma resposta oficial ao 

Comitê como deveria ser feito. Informou que meios jurídicos estão sendo estudados para analise 

do caso. Wellington chamou tal atitude como machista uma vez que muitas pessoas, coletivos 

e representantes assinam o documento, porém a ação foi voltada somente à Conselheira. Disse 

ser grave pois mesmo antes mesmo da SECEC ter sido notificada, o Secretário se exaltou e a 

comunidade cultural tomou uma ação imediata. Informou que um pedido de desculpas deveria 

ser realizado. Acredita que o mesmo esta mal assessorado e deveria aprender a aceitar críticas 

principalmente como a figura pública que representa. Relatou que no dia 16 de novembro de 
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2020 solicitou uma reunião emergencial junto ao Secretário de Cultura no intuito de amenizar 

os ânimos da comunidade cultural em relação a Lei Aldir Blanc e a resposta que obteve foi 

negativa pois não seria necessário gerando desconforto. Questionou sobre qual a liberdade que 

o Secretário possui para ligar para a Conselheira a culpabilizando sem ter provas ou real 

conhecimento dos fatos e espera um pedido de desculpas público.     

Rita esclareceu que as publicações das memórias das reuniões junto ao Comitê 

Consultivo para a comunidade cultural havia sido ela, porém a assessoria da Secretaria não 

prestou atenção que o documento não está na primeira pessoa, mas sim elabora em conjunto, 

inclusive com integrantes do CCDF, e foi um grande equívoco de interpretação. Ratificou a fala 

da Dayse Hansa que todos os encontros realizados entre o GT e o comitê foram emitidas 

memórias das quais foram aprovadas e publicadas nos grupos, assim como as ações as ações 

que a sociedade civil dentro do comitê fizeram para romper os dois meses sem diálogo entre as 

duas instâncias. Disse sentir muito pelo acontecimento, ser desnecessário essa agressividade, 

que a SECEC precisa entender que a atual gestão passará mas a comunidade cultural do DF 

continuará, sendo fundamental ter o diálogo de fato com os acordos que têm sido feitos, além 

da comunidade cultural  criar as próprias intersecções para que ambas as partes avancem juntas. 

Disse também ser inconcebível que por um mal processo de comunicação a comunidade estaria 

próxima a perder o recurso da Lei Aldir Blanc. Pediu que todos empenhassem seus esforços 

para que o dinheiro chegasse onde deve chegar. Agradeceu o apoio de todos em sua defesa e 

reforçou que a carta não havia sido escrita por uma única pessoa.  
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A reunião encerrou-se às 13h14, ficando a atribuição de redação da ata para a Secretária 

Executiva Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e 

Conselheiras no dia 04 de dezembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 27 de novembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Solisângela Rocha dos Montes  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 

 


