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ATA 

451ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 10 de novembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 451ª Reunião Ordinária 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 

•        Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Fernanda Barbosa Adão - 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 

ordinária com os seguintes assuntos: 

10h15 -INFORMES 

o Efetivação de Rita Andrade; 

o Recomendação ao MP - respostas  

ORDEM DO DIA 

10h50 – Eleições CRCs; 

11h10 - Lei Aldir Blanc: Balanço de pagamentos; 

11h40 - Decisão do TCDF; 

12h10 - FPC - Audiência pública e regulamentação. 
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades com a leitura de um texto adaptado por ele do Leandro Karnal, do qual cita o 

escritor Ettienne De La Boétie.  

Ao ser questionada pelo presidente, a Secretária Executiva Joana Macedo informou que 

não houveram respostas pelo Ministério Público referente as documentações enviadas sobre a 

Portaria Conjunta 05 – Rede Integra Cultura nem sobre a FUNPAC, assim como o cronograma 

de editais solicitados à SUFIC no início do ano. 

Wellington relatou sobre uma solicitação enviada ao CCDF referente a impugnação da 

candidatura da Sra. Tereza Padilha por Marcio Apolinário alegando que a mesma já ocupava 

cargo em outro conselho. Rita Andrade esclareceu que a mesma já havia solicitado dispensa do 

cargo que ocupava do referido conselho (CONEC) para então compor o Conselho Regional de 

Cultura - CRC. Informou sobre o recebimento intempestivo do gabinete uma convocatória 

direcionada à Conselheira Sol Montes a comparecer nas tratativas referentes a Lei Aldir Blanc 

naquela manhã na Câmara Legislativa. Wellington ressaltou a determinação do calendário de 

reuniões ordinárias no início do ano que elas devem ser prioridade. A Conselheira Beth 

Fernandes esclareceu que diante da emergência nas tratativas o gabinete havia solicitado o 

comparecimento da Conselheira Sol Montes, assim como na semana anterior havia sido feito 

aos outros Conselheiros representantes do Governo. Wellington reforçou que o CCDF não pode 

ser deixado em segundo plano e ao solicitar a presença do Secretário Executivo e do Secretário 

de Cultura, foi informado que diante da agenda cheia Bartolomeu Rodrigues não poderia 

participar e Carlos Alberto se encontrava de férias. Informou também o não recebimento de 

uma resposta contundente e clara sobre o artigo 64 direcionada à SUFIC. Questionou   porque 

a Secretaria de Economia, a Secretaria de Cultura e o Governo Ibaneis não publicam os saldos 

remanescentes do FAC dos anos anteriores.  

A Conselheira Fernanda Adão fez a leitura, para consolidação, do documento elaborado 

pela Sociedade Civil perante as manifestações recebidas pela comunidade cultural e 

esclarecimentos solicitados pelo CCDF quanto o descumprimento do artigo 63 e 64 § 3º da 

LOC. Disse esperar providências pela SECEC diante do prazo estipulado pelo Tribunal de 

Contas e caso a Secretaria não as realize o documento que encaminhado ao Ministério Público. 
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O documento ficará disponível para maiores complementos caso a sociedade pense ser 

necessário. 

Rênio Quintas, Conselheiro Regional de Cultura do Guará, disse ser ilegal e 

desrespeitosa a postura do atual Governo. Reforçou que está previsto em Lei o remanejamento 

dos 0,3% para a Cultura, que são direitos adquiridos com muita luta e não se trata de favor. 

Relatou que apesar da pandemia e necessidades que a comunidade vem passando gasta-se mais 

em obras que em subsídios de sobrevivência, enriquecendo cada vez mais os já ricos, tratando 

o setor cultural como insignificante na roda da economia. Disse que a SECEC não permite os 

artistas trabalharem ao impedir que o recurso chegue à cadeia produtiva, um direito adquirido.  

Astiko, comunidade cultural, ratificou discursos feitos constantemente sobre prioridades 

de obras em concreto que não deixam marcas na história da sociedade em si. Segundo ele, “os 

fazedores de prédios e viadutos” precisam entender que, quando a cultura chega, a sociedade e 

a sabedoria florescem e isso sim deixa marcas na eternidade.     

Ankomárcio Saúde, comunidade cultural, explanou que a subjetividade não interessa 

tanto aos governadores quanto os votos. Grupos Culturais, espaços de discussão para resolver 

vida da comunidade, estão atentos ao que vem sendo feito e o Governo ainda não percebeu que 

a eleição já começou. Os artistas da comunidade são os espaços de diálogo e pode trazer 

respostas para o governo. Disse que o Governo precisa estar atento à saúde mental das pessoas 

pois vem se agravando e a cultura que irá curar essas doenças, inclusive funcionando como 

elementos de precaução e educação, porém o mesmo ainda não percebeu isso. Disse também 

estar esperando o retorno do Governo quanto as demandas que movimento vem apresentado. 

“Onde a cultura não tem espaço a violência vira espetáculo”. Segundo ele, o CCDF constituído 

também pelo Governo, esta parte estaria na hora de apresentar soluções práticas pois a espera 

se encontra no limite uma vez que a pandemia começou antes pro setor cultural e será o último 

a retornar.   

Pedro Martins, comunidade cultural, solicitou explicação sobre a ausência de todos 

representantes do Governo na reunião ordinária anterior. Wellington informou que durante a 

reunião recebeu um e-mail de convocação das conselheiras para os trabalhos da SECEC para 

tratar da Lei Aldir Blanc e o Festival de Cinema, o qual foi respondido ainda naquela tarde com 

normativas não respeitada do Regimento Interno, além da realização de uma nota de repúdio 
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pela Sociedade Civil. O Conselheiro Pedro Paulo esclareceu que havia entrado em contato com 

o Presidente sobre sua ausência devido uma pauta no Palácio do Buriti da qual precisava 

cumprir, pois também é assessor do Governador. Ankomárcio, ao saber que Pepa era assessor 

do Governador, questionou a possibilidade do conselheiro apresentar um olhar do Palácio sobre 

o que vem acontecendo com a cultura da cidade, no intuito de sensibiliza-lo à categoria.  

Astiko expressou estar sendo mal-entendido, mal considerado e mal administrado a 

compreensão sobre uma pandemia e uma ação emergencial pois nenhum recurso da Lei saiu do 

papel até este instante. Quanto ao FAC, considera que as adaptações devem ser reais e se há o 

dinheiro é necessário que o mesmo seja capaz de atingir as pontas nem que seja por 

microprojetos com intersecção de todas as áreas. 

 

Foi sugerido pelo Presidente e acatado pelo pleno alterar a sequência da ordem do dia  

 

FPC - Audiência pública e regulamentação   

 Wellington sugeriu que o CCDF regulamentasse o Fundo de Política Cultural em 30 

dias, para então no dia 31 de dezembro de 2020, ao invés de devolver a verba da Aldir Blanc 

ao Governo, ela seria remanejada para o Fundo.  

 Foi sugerido pela iniciação da regulamentação do FPC com uma consulta pública pelo 

CCDF no intuito de regulamenta-lo em 30 dias. Um Fundo mais simples de executar pois seria 

proveniente de doações. A Conselheira Beth Fernandes informou que a SECEC está 

aprofundando estudos sobre a regulamentação do FPC, pois é atribuição dela, e que a mesma 

entende ser uma importante ferramenta para democratizar os recursos para a cultura. Quanto a 

carta lida pela Conselheira Fernanda sobre o descumprimento do artigo 63 e 64 § 3º da LOC, 

Beth informou que a SECEC respondeu ao TCDF no dia anterior.  

 Wellington informou que será realizado a consulta pública e explanou sobre a falta de 

respeito ao CCDF no instante que a Secretaria vem estudando uma nova regulamentação sem 

consultar a comunidade cultural, sociedade civil e o próprio Conselho, um espaço de 

deliberação coletiva. 

 Beth Fernandes concorda de abrir para a comunidade mas solicitou tempo para estudar 

e compreender melhor o que está sendo proposto antes de votar.  
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   Silvio Rangel, comunidade cultural, relatou sobre o parecer emitido pela AJL 

informando que não haveria tempo hábil para formalizar o FPC, e no comitê consultivo foi 

informado pela SECEC a não utilização do FAC para a Lei, seguindo pela conta da Secretaria 

de Turismo (Dataprev) ao invés de aplica-lo com a possibilidade de utilização em outras 

circunstâncias fortalecendo o SAC. Informou que o Tribunal de Contas alegou que em 2019 

havia sido o ano de pior execução do FAC.  

 Rita ressaltou a importância em não vincular o FPC a Lei Aldir Blanc da qual já foi 

negociada, esclarecida, inscrita na plataforma +Brasil, numa conta especifica direta do Governo 

Federal. Esclareceu que a SECEC através do GT da Lei deve executar esses recursos do Fundo 

Nacional de Cultura até dia 31 de dezembro. Lamentou o FPC não estar encaminhado pois, 

segundo ela, houveram muitos empecilhos na atual gestão.  

 Dra. Veranne, advogada representante da OAB, acha louvável e necessária a 

regulamentação do Fundo. Explicou que reverter possíveis recursos do fundo da Lei Aldir Blanc 

para tal não é possível, pois está sob pena da lei que a não utilização completa do recurso, o 

valor remanescente retornaria pro Governo Federal. Disse ser urgente a publicação dos editais 

perante o curto prazo de execução.   

Por voto majoritário foi deliberado pelo início do processo regulamentar o FPC através 

do CCDF com uma consulta pública a ser realizada no dia 24 de novembro de 2020 às 19h00, 

com uma Minuta prévia proposta pelos Conselheiros. 

  

Lei Aldir Blanc: Balanço de pagamentos 

Rita leu um texto elaborado pelo Comitê Consultivo, também fiscalizador, a ser enviado 

ao Ministério Público solicitando informações referente aos encaminhamentos da Lei pela 

SECEC uma vez que não obtiveram respostas até o momento. Reforçou sobre a necessidade 

que a comunidade cultural vem passando e pediu celeridade no processo diante do curto prazo 

para execução. A Conselheira Iara Alves também solicitou celeridade e disse compreender os 

descontentamentos manifestados diante da impossibilidade de reverter a verba para outras 

formas de acesso e reforçou que não há mais tempo hábil para qualquer alteração, todos os 

procedimentos foram tomados como sugestões, conferências e construções coletivas mesmo 

assim a SECEC não acatou. Disse que o Conselho não é mais ouvido, foram colocadas 
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propostas, mas se perderam. Agora a necessidade real é implementar o que já foi decidido. Dra. 

Verane ressaltou o aviso dado para a Secretaria sobre a impossibilidade da Lei Aldir Blanc 

seguir os prazos estipulados pelo FAC devido a morosidade do mesmo. Disse ter chegado o 

momento da sociedade civil pressionar a Secretaria para a divulgação e encaminhamentos dos 

editais já aprovados e prontos.  

Lucas Rafael explanou sobre a facilidade do responsável pelo certame tirar férias 

(Secretário Executivo) com um salário garantido enquanto tantos outros sofrem sem emprego, 

sobrevivendo com ajuda de amigos. Disse que tal atitude demonstra o descaso da SECEC diante 

da emergência devido a pandemia ao setor, e pela falta de resposta aos que já se inscreveram. 

Relatou a falta de solução pela AJL, somente mais empecilhos. 

   Rita explanou que o DF foi pioneiro no debate da Lei, porém todos os outros estados 

já estão encaminhados e o DF continua sem acesso. Lembrou sobre Secretário de Cultura 

afirmando em público que o recurso seria executado em sua totalidade. Disse que o plano de 

comunicação proposto pela ASCOM não aconteceu, acompanhado de muitas outras falhas 

como a disponibilização de dados pessoais, falta de transparência em todo processo, sem 

planejamento nem respostas.   

Neide Nobre, comunidade cultural, disse que a falta de informação tem gerado 

expectativas, erros, deixando muitas pessoas de fora. Questionou qual caminho seguir para 

obter respostas em frente ao silêncio dos gestores, uma vez que não há o tira-dúvidas e o Comitê 

não está sendo atendido. Relatou a falta de retorno quando o cadastro é negado por alguma 

razão, sem compreender o porquê, mesmo tendo o direito ao recurso.    

O Presidente, Wellington Abreu, questionou como está o Comitê Consultivo dentro da 

SECEC, se ainda existe dentro da Secretaria, e solicitou respostas por parte do Governo ainda 

neste dia, o mais breve possível. Diante do silencio por parte dos representantes do Governo 

durante todas manifestações e questionamento final realizado pelo presidente, o mesmo 

considerou que o Comitê está ameaçado em sua representatividade e importância pela 

Secretaria de Cultura.  

Será então encaminhado os questionamentos apresentados na reunião ao gabinete no 

intuito de obter respostas não obtidas até o momento. 
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Dra. Verane informou ter oficiado a SECEC pedindo para Sociedade Civil ser ouvida 

na elaboração da regulamentação e que só então foi criado o Comitê Consultivo. Esclareceu 

que a constituição da Lei e a tramitação no Congresso Nacional foi baseada em Audições, tanto 

com as Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura do Brasil e da sociedade civil, a qual se 

colocou a disposição da Secretaria para fazer audiências públicas, escutas com a comunidade 

cultural, acompanhadas de perto por Rita, Neide e ela. Relatou que muitos fazedores de cultura 

estudaram a finco a lei no intuito de subsidiar a SECEC para dar agilidade, celeridade e 

eficiência na regulamentação de recursos.  Sente a falta de repostas efetivas do Governo, numa 

reunião ordinária, para as perguntas do Conselho. Embora a Secretaria tenha o poder 

discricionário de regulamentar a norma, também deve ser feito de forma eficiente sobre pena 

de responder administrativamente civil e formalmente sobre a administração destes recursos.  

Rênio Quintas informou a respeito de um projeto de inviabilização feito Secretário de 

Economia, André Clemente, ao não enviar uma mensagem para recepcionar o recurso junto ao 

Governo, por isso o Secretário Executivo, Carlos Alberto não pode apresentar nada, pois não 

há nada a ser apresentado. Leu uma mensagem recém recebida pela deputada Arlete Sampaio 

relatando a intenção do André Clemente em atrapalhar e impedir que o recurso chegue. Disse 

ser um projeto de Governo desestruturar a Cultura e destruir a Secretaria e ao não 

responsabilizar o Secretário de Economia estão todos sendo coniventes e todos deve denunciar. 

Dra. Veranae diante de  tal informação disse que o GDF já deveria ter feito a inserção do recurso 

para a LOA local através de um decreto de crédito institucional não havendo a necessidade de 

referendo pela Câmara Legislativa essa relocação do recurso, porém o GDF deve comunicar a 

CL. Disse lhe causar estranheza tal ação ainda não ter sido feita pois há muitos meses o GDF 

já estava ciente do valor a ser disponível mostrando a tamanha ineficiência da gestão do atual 

governo.    

 

Eleições CRCs 

Wellington ressaltou a abertura do 2º certame para composição dos Conselhos 

Regionais de Cultura que não alcançaram o pleito anterior. A Secretária Executiva informou 

que até o momento foram realizadas somente 21 inscrições. Wellington informou sobre a 

realização de uma seminário para esclarecimento de duvidasse solicitou ajuda de todos 
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presentes para a constituição destes conselhos remanescentes ao observar resistências no 

processo de composição dos espaços de deliberação coletiva. Disponibilizou o modelo de 

relatório a ser executado por cada conselheiro para a construção de um documento final a ser 

disponibilizado pro Ministério Público. Conselheira Érica Lewis solicitou ajuda para a 

composição dos CRCs do Lago Norte e Sul. O presidente agradeceu a participação e o 

envolvimento dos Gerentes de Cultura neste novo certame e solicitou apoio para a divulgação 

nas RAs.  

Beth informou a realização de uma reunião junto as regiões administrativas que não 

alcançaram o pleito anterior de sua macrorregião (Park Way e Núcleo Bandeirante), que todos 

estão empenhados e as administrações cederam computador e apoio para a realização das 

inscrições. Relatou haver uma grande movimentação das mulheres no Núcleo Bandeirante, a 

administração está disponibilizando cópias das declarações aos interessados além de um 

material de divulgação elaborado pela ASCOM local, e finalizou informando que a pessoa 

responsável pela desmotivação da comunidade no primeiro certame não se encontra mais na 

região. Informou que haverá uma grande manifestação na região contra a transformação da casa 

de cultura local em casa de apoio à menores, porém não é um movimento cultural e sim de 

moradores. Pediu apoio no esforço para realização do pleito.     

Iara relatou ter conseguido sete inscrições até o momento e também solicitou apoio na 

ampliação dos contatos para ajudar nestes últimos dias.  

Wellington informou sobre a cerimônia de posse que acontecerá no dia 17/11, via zoom, 

para apresentação do certificado virtual. Solicitou a secretária executiva a elaboração de um 

documento solicitando o apoio à TI da SECEC na consolidação dos votos do atual certame. 

Rita Andrade informou que o Governador no Decreto 41.932 confere o Secretário de 

Cultura autonomia para compor o CONDEPAC e agora todos aguardam a composição do 

Conselho. Pede celeridade nesta composição pela SECEC. 

 

Como informe a Conselheira Érica avisou sobre a abertura de um edital de grafiteiros 

para compor a Galeria dos Estados, aberto até o dia 23/11, com cachê de R$ 1.500. Quanto ao 

edital de prêmios informou que houve a abertura para entrega de documentos em novembro de 

8 suplentes das diversas áreas. 
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Beth Fernandes informou sobre o encerramento das inscrições para o 53º Festival de 

Cinema ainda neste dia, do qual contava com mais 500 inscritos até então e sairia a publicação 

da comissão de seleção orientada por Silvio Tender. 

Wellington informou sobre o encaminhamento da documentação para destituição do 

Conselheiro Divino Gomes para seu direito de defesa pela secretária executiva.   

      

A reunião encerrou-se às 13h07, 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 19 de novembro de 2020, aguardando manifestação de ajustes das 

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

 

Brasília, 19 de novembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

451ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 10/11/2020 

VIA GOOGLE MEET 

 

Débora Aquino 
10:02 

Astiko seu lindo!!! Parabéns!!! 

Beth Fernandes 
10:02 

Oreicuoa não, Astiko, não dói! 

Preocupa não! 

Beth Fernandes 
10:09 

o que estamos esperando? 

Bom dia a todas e todos 

Rita Andrade 
10:17 

Bom dia a todas, todos e todes!  

Que seja uma reunião produtiva. 

Dayse Hansa 
10:17 

Bom dia a todes 

Você 
10:19 

Bom dia. 451ª Reunião Ordinária CCDF PAUTA: INFORMES Efetivação de Rita Andrade; 

Recomendações ao MP - respostas. ORDEM DO DIA 10h50 –Eleições CRCs; 11h10 - Lei Aldir 

Blanc: Balanço de pagamentos; 11h40 - Decisão do TCDF; 12h10 - FPC - Audiência pública e 

regulamentação.  

Débora Aquino 
10:19 

De arrepiar! 

Começar com poesia tudo de bom!!! 

Beth Fernandes 
10:28 

Então a informação passou pela funcionária, que se ateve a uma parte dela. 

Tereza Padilha 
10:28 

bom dia! 

Beth Fernandes 
10:28 

Não é necessário esse alerta. Conselheiras e conselheiro que estão no cargo sabem muito bem disso 

e só se ausentam quando é inevitável 

silvio rangel 
10:35 
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A kuka quer entrar na reunião mas não estão permitindo 

Bom dia a tod@s 

Ela Fav 
10:36 

Bom dia pessoal 

Renio Quintas 
10:36 

bom dia  

Você 
10:36 

bom dia. ainda não apareceu a solicitação  

Ela Fav 
10:36 

Bom dia Sílvio, Francisco aqui... 👊🏿 

silvio rangel 
10:36 

Salve mano 

Vamo junto ✌🏿 

Débora Aquino 
10:41 

Muito orgulho deste sociedade civil aí representada! 

Renio Quintas 
10:41 

excelente! 

Alaor Rosa 
10:42 

Muito claro, Fernanda! 

Renio Quintas 
10:42 

Peço a palavra Sr. Presidente! 

Renio Quintas 
10:43 

Parabens Conselheira Fernanda! Vcs honram nosso voto em vocês! 

Fernanda Barbosa 
10:43 

vou compartilhar o documento com quem se interessar para que possamos construir juntos 

fechar ele 

Renio Quintas 
10:44 

Estou interessado em receber 

Débora Aquino 
10:44 

Parabéns Fernanda! 

Tenho interesse!! 

Fernanda Barbosa 
10:47 
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Link do arquivo para comentários e construção colaborativa 

https://drive.google.com/file/d/118_3iiPUJ-ff1GQeWOaDw1CYb2sL-lpz/view?usp=sharing 

Astiko Luciano Astiko 
10:49 

peço a palavra 

Circo Artetude 
10:51 

Peço a palavra 

Nilva Souza sintaminhapoesia 
10:56 

Peço licença para me retirar, estou em horário de trabalho. Bom dia a todos! a reunião está produtiva. 

Pedro Martins 
10:57 

Eu gostaria de me inscrever 

Débora Glamurosa 
10:57 

Essa fala representa tudo que eu estou sentindo. Circo Artetude gratidão 

Astiko Luciano Astiko 
10:57 

eu 

Renio Quintas 
10:57 

Pedro Martins 

Beth Fernandes 
10:58 

Pedro, o CCDF foi informado na manhã daquele dia. Os participantesd não foram comunicados? 

Pedro Martins 
10:59 

Não recebemos informação. Não era uma reunião ordinária? Já agendada? 

Renio Quintas 
10:59 

Soubemos que os membros do governo no CCDF avisaram alguns minutos antes da reunião que não 

participaraim Beth 

Renio Quintas 
11:00 

o Regimento preve que os conselheiros para se ausentarem devem avisar com 24 horas de 

antecedencia e nominarem suplentes 

Beth Fernandes 
11:01 

Conselheiro Pedro Paulo não trabalha na Secec... não poderia ser convocado 

Renio Quintas 
11:01 

Ele é conselheiro 

Você 
11:07 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F118_3iiPUJ-ff1GQeWOaDw1CYb2sL-lpz%2Fview%3Fusp%3Dsharing
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451ª Reunião Ordinária CCDF ORDEM DO DIA 10h50 –Eleições CRCs; 11h10 - Lei Aldir Blanc: 

Balanço de pagamentos; 11h40 - Decisão do TCDF; 12h10 - FPC - Audiência pública e 

regulamentação. 

Circo Artetude 
11:09 

Ainda acho que ampliar o resultado do regionalizado é aproveitar um edital que já foi avaliado e 

pontuado ... TEM MUITA GENTE QUE PODE TRABALHAR 

Tereza Padilha 
11:09 

estou em outra reuniao. as vezes tenho que sair 

Pedro Martins 
11:10 

Sim 

silvio rangel 
11:10 

Sim sim 

Renio Quintas 
11:10 

Sim 

Débora Aquino 
11:11 

Sim 

Kuka Escosteguy 
11:11 

Obrigado, Clarice, sempre ajudando! Consegui entrar 

Débora Aquino 
11:12 

Faltam 51 dias pra devolver o recurso da lei Aldir! 

Rogero Torquato 
11:15 

Muito bem, Welligton!!! 

EAD Logística 
11:15 

Sim, regulamentar 

Circo Artetude 
11:15 

Sim 

Débora Glamurosa 
11:16 

Sim 

Rogero Torquato 
11:16 

sim 

silvio rangel 
11:16 

Gostaria de falar 
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Claudia Andrade 
11:16 

Fundamental regulamentar o FPC 

Iara Alves 
11:16 

Art. 60. Fica criado o Fundo de Política Cultural do Distrito Federal – FPC, vinculado à Secretaria de 

Cultura, com a finalidade de captar recursos e dar suporte à execução de programas e projetos de 

desenvolvimento de políticas culturais. Art. 61. O FPC é fundo de natureza contábil, dotado de 

autonomia administrativa, cujos recursos são recolhidos em conta específica desvinculada da conta 

única do Tesouro e que é gerido pelo seu Conselho de Administração. § 1º O Conselho de 

Administração é pr 

Claudia Andrade 
11:16 

Pra ontem 

Pedro Martins 
11:16 

Pelo amor da deusa! Temos de parar de disputar poderes! O Conselho é uma instância do Governo e 

da sociedade civil. Assim como o Governo é uma representação eleita da Sociedade. Ou seja, todos 

em função da sociedade. Foi colocado em lei o papel de cada instância. Vamos nos ajudar. 

Sim 

Alaor Rosa 
11:16 

Sim, regulamentar com urgência! 

Débora Aquino 
11:17 

Perfeito pedro 

Astiko Luciano Astiko 
11:17 

Boa ideia. 

Claudia Andrade 
11:17 

Por favor conselheiros da Secretaria, apareçam 

Manifestem 

Falem 

Participem 

Claudia Andrade 
11:18 

Façam seu papel é dever de trabalhará para e com a sociedade 

Beth Fernandes 
11:18 

Propor não é regulamentar. Não posso votar o que não me aprofundei 

Rogero Torquato 
11:19 

Gloria Oires??? 

Astiko Luciano Astiko 
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11:19 

É só pra começar os trabalhos. 

Arrocha! 

silvio rangel 
11:20 

Próxima reunião do CCDF 

Gostaria de falar 

EAD Logística 
11:21 

vc pode se inscrever para falar Silvio 

o Wellington é bem aberto para isso 

Pedro Martins 
11:21 

Conselheira Beth, a ideia é apresentar uma proposta para o Governo. Facilitar a vida da sociedade e 

amparar os gestores. 

Uhhu 

Dia 17/11 19:00? Já tem o link? 

Astiko Luciano Astiko 
11:21 

Editais independentes. Qual conselho gere isso? 

Renio Quintas 
11:22 

Sim! Fechado 

Pedro Martins 
11:22 

Sim 

Iara Alves 
11:22 

Muito distante 

Débora Aquino 
11:22 

Sim 

Renio Quintas 
11:22 

Não existem editais independentes Astiko todos são geridos pela secec a traves da sufic obdecendo 

a loc e passando pelo crivo do CCDF 

Débora Glamurosa 
11:23 

Ok 👊 

Wellington Abreu 
11:23 

OK 24/11/2020 AS 19H 

Pedro Martins 
11:23 

Ok 

Débora Aquino 
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11:23 

Ok 

Astiko Luciano Astiko 
11:23 

bora dar o primeiro passo. 

Pedro Martins 
11:24 

Antes disso vai haver tempo de criar uma.minuta? 

Não adianta marcar antes e não ter nada para apresentar. 

Concordam? 

Renio Quintas 
11:24 

perfeito conselheira Iara 

Eles oniciam o texto Pedro e participamos da consulta publica 

Pedro Martins 
11:25 

Exato 

Renio Quintas 
11:25 

mas independente disso vc pode contribuir minha véia 

eu particularmente não tenho fundamentos juridicos para propor uma minuta 

Débora Aquino 
11:27 

Faltam 51 dias Silvio! 

É irresponsável a atitude da SECEC! 

Beth Fernandes 
11:28 

Informei que a Secretaria está fazendo estudos. Não é só parecer da AJL!!! 

Você conhece o processo, não? 

Beth Fernandes 
11:30 

Quem é mediocre, senhor? Presidente, exijo respeito 

Astiko Luciano Astiko 
11:30 

O argumento é que ele amplia o tempo de execução. 

EAD Logística 
11:30 

https://drive.google.com/file/d/118_3iiPUJ-ff1GQeWOaDw1CYb2sL-lpz/view?usp=sharing 

link para Contribuição para o texto de denúncia de descumprimento do art 64 _ versão colaborativa 

Beth Fernandes 
11:31 

Você merece!@!! 

Pedro Martins 
11:31 

Gostaria de me pronunciar 

Veranne Magalhães 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F118_3iiPUJ-ff1GQeWOaDw1CYb2sL-lpz%2Fview%3Fusp%3Dsharing
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11:34 

Bom dia!! Gostaria de me inscrever 

Ruben Neto 
11:40 

Boa reunião a todas e todos. 

Astiko Luciano Astiko 
11:40 

E tem o covid 21, 26, 49.., 

Pedro Martins 
11:40 

Concordo que o comitê consultivo não consegue respostas e nem interlocução. E a secretaria não 

está dando conta, temos de aumentar nossa proposta de ajuda e não de criar empecilhos ou mais 

demoras. 

Nômade Vídeoarte 
11:42 

Inscrição 

Iara Alves 
11:42 

Rita, aumenta um pouquinho 

se possível 

Veranne Magalhães 
11:46 

Gostaria de me inscrever novamente 

silvio rangel 
11:47 

Significado de Medíocre adjetivo De qualidade média, mediana; que não é bom nem mau: obra 

medíocre. Sem criatividade nem originalidade; banal: projeto medíocre. Característica do que é 

comum, ordinário, trivial: comentário medíocre. 

Renio Quintas 
11:48 

Não tem um substituto para o Secretário Executivo na SECEC? 

Renio Quintas 
11:53 

Bravissimo Conselheira Rita! 

Circo Artetude 
11:53 

Quem são as pessoas de comite 

Veranne Magalhães 
11:54 

Não é na literalidade da palavra!!! 

Renio Quintas 
11:54 

Foram eleitas no Seminário da Aldir Blanc véia 

Circo Artetude 
11:55 

Só gostaria de saber quem são ? 
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Renio Quintas 
11:55 

Silvio Rangel vc tem a relação das pessoas do Comitê Executivo? 

silvio rangel 
11:55 

Tenho 

Renio Quintas 
11:56 

Pode disponibilizar não domoni todos! 

Neide Nobre 
11:56 

Quero me inscrever 

Nômade Vídeoarte 
11:57 

Inscrição 

Você 
11:57 

Lucas Rafael Veranne Rita Neide Nobre 

silvio rangel 
11:58 

Sílvio Rangel conselheiro de economia criativa - titular Lucas Rafael conselheiro de economia criativa 

- suplente Marcos Gomes gerente de cultura - titular Julimar gerente de cultura - suplente Fernanda 

Barbosa Iara Alves Rita Andrade Wellington Abreu CCDF Dra Vera né OAB DF 

Comitê consultivo 

Lei Aldir Blanc 

Pedro Martins 
11:58 

Gostaria de lembrar que a SECEC pode ou não acatar as propostas do comitê consultivo, mas como 

disse a Iara, oque já foi acordado e tem de ser cumprido. Particularmente não acho que foram as 

melhores escolhas mas entendo o gestor público responsável e eleito (escolhido pelo governador 

eleito) tomar determinadas decisões. Só que não cumprir aquilo que foi acordado é 

irresponsabilidade. 

Renio Quintas 
12:00 

Obrigado Silvio 

Veranne Magalhães 
12:00 

A Procuradoria do DF também faz parte do comitê consultivo 

silvio rangel 
12:00 

O MP tmb 

Renio Quintas 
12:00 

Na pessoa de quem Sílvio? 

Pedro Martins 
12:00 
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E não dá para negar que o processo está lento. A lei deveria ser uma forma emergencial de ajudar 

uma parcela importante da sociedade e da economia. 

Renio Quintas 
12:01 

A Procuradoria do DF foi representada? 

Pedro Martins 
12:01 

E sua aplicação está aquém da urgência do estado de calamidade. 

Renio Quintas 
12:01 

muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito aquém 

Pedro Martins 
12:03 

Publicação dos editais e pagamento das linhas 1 e 2. 

silvio rangel 
12:03 

Gostaria de me inscrever 

Pedro Martins 
12:04 

E liberação urgente dos recursos remanescentes do FAC para suplementar os editais já lançados 

este ano, uma vez que não há tempo hábil para lançar novos editais do FAC. 

Nômade Vídeoarte 
12:04 

Estou apto a falar agora 

Pedro Martins 
12:04 

Precisa 

Circo Artetude 
12:05 

sim 

Iara Alves 
12:08 

Pode tirar ferias, mas tem que ter quem o substitua 

Você 
12:08 

Rita Neide Nobre Silvio Rangel 

Pedro Martins 
12:09 

800 aprovados na linha 1 e menos de 300 na linha 2 com mais 400 em.analise. Informação no site da 

Secec agora. Ou seja, a verba emergencial não vai chegar em quem precisa. 

Débora Aquino 
12:09 

Triste isso 

Renio Quintas 
12:10 
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As Conselheiras e o conselheiro do Governo não tem nada a dizer gente? Precisams ouvir voces! O 

secretario executivo apresentou a vcs um cronograma de execução? Por Favor Beth Fernendes, 

Erica Lewis, e Pepa temos algum posiocionamento de vocês? 

Beth Fernandes 
12:10 

800 aprovados na linha 1 e menos de 300 na linha 2 com mais 400 em.analise. Informação no site da 

Secec agor 

Débora Aquino 
12:11 

Triste isso não chegará a tempo para quem precisa! Quem tem salário garantido não sabe o que é 

não ter o que comer no fim do dia! 

Renio Quintas 
12:11 

e da linha 3 a mais preocupante me termos de execução? 

Beth Fernandes 
12:11 

A medida que chegam documentos são liberados 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF informa que o quinto lote de pagamento do 

benefício da #LeiAldirBlanc para a Linha 1 (pessoa física) já está disponível. 👊🏿 Para conferir a lista 

dos beneficiários, acesse o hotsite. http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/ 🏿 Quem tem dúvida 

sobre a diligência deve mandar e-mail para cadastros.df.leialdirblanc@gmail.com. 👊 Para mais 

informações sobre a #LeiAldirBlanc acesse cultura.df.gov.br 

Renio Quintas 
12:11 

Os Editais da Linha 3 serão publicados quando? 

Beth Fernandes 
12:12 

Em prazo hábil 

Débora Aquino 
12:12 

Editais 

Renio Quintas 
12:12 

ja tem uma previsão do Secretario executivo? 

Débora Aquino 
12:12 

Temos que sair da era do É de tais para na pandemia ser é de todos! 

Vidas importam! 

Débora Aquino 
12:13 

👊 

Como ex conselheira do CCDF fico muito triste! artistas passando fome! 51 dias! 

Débora Aquino 
12:14 

Faltam 51 dias pra devolver a grana! 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Flei-aldir-blanc%2F
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Fabio Pedroza 
12:15 

qual a planilha mais atualizada da linha 2? é a do dia 21/10 apenas? não tem nenhuma após o prazo 

de inscrição??  

Rogero Torquato 
12:16 

Os conselheiros do Governo não se manifestam? 

Débora Aquino 
12:18 

Perfeito Neide os gestores não estão gerindo! 

Rita Andrade 
12:20 

Esclarecendo: Linha 1 > Carlos, Linha > 2 Sol, linha 3 > Moro 

Astiko Luciano Astiko 
12:21 

Plano b é já ir tentando prorrogar o prazo junto ao governo federal. 

Neide Nobre 
12:22 

Cumprir a Lei Aldir Blanc fazer os recursos chegar aos seus benefícios 

Rogero Torquato 
12:24 

Temos que ir pra mídia e m 

MP 

Pedro Martins 
12:25 

Não existe legalmente previsão para adiar prazos. Temos de pressionar a execução 

Rita Andrade 
12:25 

sim 

Raphael Veiga 
12:25 

Exato Pedro 

Débora Aquino 
12:25 

Cumprir a lei! 

Iara Alves 
12:25 

Entendo toda essa revolta. Não tá fácil. 

Raphael Veiga 
12:25 

Cumprir 

Beth Fernandes 
12:27 

Não tenho notícia de não existência ou não do Comitê, que foi iniciativa da Secretaria 

Neide Nobre 
12:27 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 13 - de 18 

Cadê o dinheiro da Lei Aldir Blanc que ainda não entrou na conta dos cadastros aprovados 

Beth Fernandes 
12:28 

Não, Neide? 

Veranne Magalhães 
12:30 

A constituição do comitê foi publicado na Portaria 153 no DODF de 30 de julho de 2020 

Vou enviar a portaria para a Presidência do Conselho 

Rita Andrade 
12:30 

O Comitê existe ele são está sendo totalmente desconsiderado.  

Clarice Cardell 
12:31 

Que vergonha! Lamentável! 

Nômade Vídeoarte 
12:31 

Wellington, em carta solicitando informações sobre a Aldir Blanc e o caso do suposto teste da 

conselheira Sol, a resposta foi no mínimo mal educada 

Débora Aquino 
12:31 

Vergonha 

Rita Andrade 
12:31 

Isso o Comitê existe! 

Débora Aquino 
12:31 

Perfeito Veranne 

Rogero Torquato 
12:32 

Assim como na educação, "Não é uma crise é um projeto!". 

Clarice Cardell 
12:32 

Já não estamos em tempo hábil 

Débora Aquino 
12:32 

O desmonte ainda segue a galope! 

👊 

Kuka Escosteguy 
12:33 

Iniciativa esta que seria o minimo que a secretaria poderia fazer.  

Clarice Cardell 
12:33 

A devolução desses recursos sera além de cruel, um vexame nos meios de comunicação. 

Renio Quintas 
12:33 

Tentativa de desmonte! Não permititremoS!!! 
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Débora Aquino 
12:34 

Feio!!! E que postura mais feia do governo! 

Rogero Torquato 
12:36 

Os conselheiros do GDF não estão nem ouvindo! Deixaram o link aberto e vazaram!! 

Débora Aquino 
12:38 

A crueldade e a única marca deste governo para a cultura! 

Veranne Magalhães 
12:38 

Gostaria de me inscrever novamente para falar sobre a inserção dos recursos da LAB na LOA 

Débora Aquino 
12:39 

Falou tudo Maestro! 

Neide Nobre 
12:40 

Cadê o gestor da Lei Aldir Blanc quê não está gerindo o nosso recurso como a Lei indica? 

Débora Aquino 
12:40 

Cadê o gestor da Lei Aldir Blanc quê não está gerindo o nosso recurso como a Lei indica? 

LAB e LOC 

Débora Aquino 
12:42 

ERA PRA FAZER O CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO FPC! 

Rogero Torquato 
12:42 

Crueldade não, criminalidade!!! Estão fora da lei, são criminosos!!  

Renio Quintas 
12:42 

FPC não esta regulamentado querida demoraria 6 meses 

Era um decreto  

Neide Nobre 
12:43 

A mim também causa enorme estranheza, visto que o Sr. Carlos Alberto em escutas da Lei Aldir 

Blanc se disse um conhecedor da Lei. 

Débora Aquino 
12:43 

Não se usassem a temporalidade em decreto e somente para este caso! 

Renio Quintas 
12:43 

que não foi publicado agora tem que ser uma mensagem do Secretario de Economia 

Débora Aquino 
12:43 

Não era pra eegulamentar todo o FPC mais somente a parte da lei Aldir! 

Tá osso 
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Veranne Magalhães 
12:44 

Vou ter que me ausentar. 

Débora Aquino 
12:44 

Os gestores devem gerir o que existe 

Veranne Magalhães 
12:44 

Boa tarde a todas e todos!!! 

Débora Aquino 
12:44 

LOC e LAB 

Beth Fernandes 
12:45 

tenho informes sobre eleições NB e PW 

Neide Nobre 
12:48 

Eu acredito na Fercal. Vamos trabalhar 

Wellington Abreu 
12:48 

eu tb Neide 

vamos nessa 
vamos precisar de todo mundo 

Circo Artetude 
12:50 

Sabe o nome dessa pessoa que tá responsável no Núcleo Bandeirante 

Conheço muitos agentes culturais fa região 

Da região 

Raphael Veiga 
12:52 

Gente posso ajudar no Lago Norte 

Como está a RA? 

Circo Artetude 
12:52 

Me coloco a disposição 

Beth Fernandes 
12:52 

Gerente do Nucleo Bandeirante é o Dionísio 

Kuka Escosteguy 
12:52 

boa tarde a todes. Haja luta e continuemos sonhando e brigando para que um dia tenhamos um 

governo democrático, progressista, que não só respeite a cultura e todos os trabalhadores e 

trabalhadoras das artes, mas que goste de arte, que a entenda fundamental para a democracia e 

para a cidadania 

Beth Fernandes 
12:53 
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Ankomarcio, será muito bem vinda sua ajuda, pode ter certeza 

Circo Artetude 
12:53 

Obrigado , vou procurar ele pra contribuir 

Atualmente moro na zona Rural de São Sebastião mas tenho um histórico na Região do Núcleo 

Bandeirantes 

Beth Fernandes 
12:55 

tira o video 

Rosemaria Alvez 
12:56 

Isso Kuka, uma grande necessidade 

Renio Quintas 
12:56 

travando  

Rita Andrade 
12:56 

U inuto 

Renio Quintas 
12:56 

que coisa 

Nômade Vídeoarte 
12:56 

Abre o meet no celular e usa a rede de dados móveis 

Você 
12:56 

As inscrições até o momento seguem da seguinte maneira: 2ª CHAMADA CRCs Região 

Administrativa/Número de Inscritos Águas Claras 8 Feminino 3 Masculino 5 Arniqueira 1 Feminino 1 

Itapoã 7 Feminino 4 Masculino 3 Núcleo Bandeirante 2 Feminino 2 Park Way 1 Feminino 1 

Sudoeste/Octogonal 1 Feminino 1 Vicente Pires 1 Feminino 1 Total Geral 21 

Circo Artetude 
12:58 

Um salve pra geral ! 

Erica Lewis 
12:58 

me inscrevo 

Renio Quintas 
12:58 

Obrigado Rita 

Erica se inscreveu Presidente 

Astiko Luciano Astiko 
12:58 

Obrigado a todos. 

Rita Andrade 
12:58 
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DECRETO Nº 41.432, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 Transfere a competência de designação de 

conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal - 

CONDEPAC-DF ao Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXI, da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no § 4º, do Art. 25, da Lei Complementar 

nº 934, de 7 de dezembro 

Renio Quintas 
12:58 

Gratidão Rita 

PÉ DiReitO 
12:59 

Legal 

Beth Fernandes 
12:59 

http://www.cultura.df.gov.br/galeria-dos-estados-ganhara-novas-cores-durante-4o-encontro-do-graffiti/ 

Nômade Vídeoarte 
12:59 

Boa 

Erica Lewis 
13:00 

Tiago Dias De Araújo (Tixa) Música  Márcio Marinho De Souza Música  Edna Maris Mendes - Naná 

Maris Produção cultural  Rosângela Dantas de Almeida Produção Cultural  Luciano Calmon 

Porto  Teatro  Gabriel Cavalcanti das Neves Moura - Teatro  Alirio Marra dos Reis Junior  Arte, 

tecnologia e cultura digital  Larissa Mesquita do Vale Ateliê Sumaúma Artesanato 

Renio Quintas 
13:00 

Os contemplados de musica foram avisados 
Obrigado Erica 

Erica Lewis 
13:01 

Obrigada!!! 

Beth Fernandes 
13:05 

certo, obrigad. Temos que acertar isso, não é possível ter suplente eterna.. tem que ser titular 

EAD Logística 
13:05 

pessoas queridas...preciso me ausentar 

agradeço sempre a oportunidade de mais um dia de aprendizado 

Renio Quintas 
13:06 

Fernanda 

PÉ DiReitO 
13:06 

Valeu 

Raphael Veiga 
13:06 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cultura.df.gov.br%2Fgaleria-dos-estados-ganhara-novas-cores-durante-4o-encontro-do-graffiti%2F
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Boa tarde gente 
 
 
 

 
 

 

 


