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ATA 

452ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 01 de dezembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 452ª 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   Rita Andrade Titular 

o   Prazo para os CRCs ajustarem o Regimento interno 

o   Certificados e carteirinhas - CRCs 

  

ORDEM DO DIA 

11h00 – Eleições CRCs: Segunda Chamada 

12h00 - Lei Aldir Blanc 

12h30 - Seminário 10/12/2020 
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, 

iniciou as atividades informando sobre a falta de retorno do Conselheiro Divino Gomes diante 

do recebimento da moção para posse como titular da Conselheira Rita Andrade, encerrando o 

prazo de 15 dias para defesa. A Secretária Executiva, Joana Macedo, irá então fazer os 

devidos encaminhamentos processuais para a posse da Rita.  

Wellington sugeriu, e foi acatado pelo pleno, que a devolutiva do Regimento Interno 

dos Conselhos Regionais de Cultura - CRCs fosse ampliado para o dia 31 de janeiro de 2021 

uma vez que os mandados em si só teriam vigência  a partir do dia 08/01/2021 seguindo o 

edital. Será enviada via SEI a nova data determinada aos Gerentes e Administradores, e via e-

mail aos novos CRCs representantes da sociedade civil, titulares e suplentes.   

Quanto ao recesso de final de ano do CCDF, Wellington informou sobre a realização 

de somente duas reuniões ordinárias neste mês, sendo a última no dia 08/12/2020. Ressaltou  

que a Secretária Executiva, Joana Macedo, junto a ele irá continuar na força tarefa das 

demandas das eleições, da qual vem trabalhando sozinha, além dos encaminhamentos que se 

fizerem necessários, como a Lei Aldir Blanc. Questionou quando será o melhor momento para 

retorno no ano de 2021. Após averiguação do calendário do 2ª certame das eleições para 

composição dos Conselhos Regionais de Cultura e a dificuldade de encaminhamento sobre o 

Fundo de Políticas Culturais - FPC ainda este ano diante da emergência no acompanhamento 

da Lei Aldir Blanc, foi deliberado pelo pleno que o retorno será na segunda quinzena de 

janeiro de 2021, sendo a primeira reunião ordinária no dia 12/01/2021, a tempo para as 

tratativas da cerimônia de posse dos CRCS. Wellington acrescentou que irá criar o formulário 

para consulta pública sobre o FPC para disponibilização da comunidade e assim irem 

colaborando previamente com seus apontamentos.  

Matheus Dias Ferreira, comunidade cultural, explanou sobre a manifestação enviada 

por e-mail ao CCDF quanto à falta de retorno ao recurso de seu projeto encaminhado para o 

FAC, sendo o mesmo deslegitimado pela instância. Explicou ter encaminhado o recurso no 

dia 02 de novembro (feriado) e recebeu o retorno sobre a necessidade de envio do material em 

outro formato (pdf). Disse ter enviado o material, que recebeu a confirmação de recebimento 

e a realização do devido encaminhamento, sem retorno algum após o feito. Solicitou 
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esclarecimentos sobre as tratativas do processo, pois a resposta obtida ao solicitar retorno, 

segundo ele, foi antiética uma vez que no próprio Edital que se inscreveu não estava 

determinado o formato de arquivo a ser entregue. Segundo Mateus, o recurso encaminhado 

deveria ser devidamente analisado por ter sido entregue dentro do prazo e não se tratar de 

arquivo corrompido, porém não estava no formato indicado mesmo não sendo especificado no 

Edital. Acredita que o mesmo não foi devidamente apreciado antes mesmo do primeiro 

retorno pelo FAC pedindo em novo formato. Relatou que apesar das justificativas 

apresentadas no recurso e as altas pontuações recebidas pelo projeto o recurso não foi 

contemplado resultando no seu indeferimento. Wellington esclareceu ao proponente que o 

retorno enviado por ele havia sido fora do prazo determinado, no dia 05/11/2020, e por isso o 

não recebimento do documento pela unidade. Matheus ressaltou sua falta de compreensão em 

indeferir um projeto completo, detalhado, por causa do formato de um documento sendo que 

o mesmo era passível de análise desde o primeiro momento. A Conselheira Fernanda Adão 

ressaltou a dificuldade da comunidade cultural em lidar com tecnologias e que tal situação já 

vem sendo apresentada e debatida pelo CCDF há algum tempo para evitar que equívocos e 

impedimentos como o apresentado pelo Matheus sejam evitados. “Se o formato padrão não 

consta em edital, a Secretaria deve urgentemente implementar, pois não há como adivinhar o 

padrão interno.  O formato precisa estar disposto em todos editais de forma clara para que seja 

acessível, caso não, o documento deve ser considerado pois o ônus é do proponente ao enviar 

daquela maneira”. Fernanda sugeriu que a Secretaria realizasse um formulário próprio, padrão 

e único,  no intuito de minimizar os impactos de acesso a essas pessoas que possuem maiores 

dificuldades tecnológicas. Mateus disse que gostaria de um retorno dos pareceristas quanto ao 

recurso apresentado já que não houve nenhum retorno.  

Alaor Rosa, comunidade cultural, elogiou o respeito que a reunião vem sendo 

conduzida. Solicitou que os representantes do Governo dentro do CCDF compreendam que 

estão todos trabalhando do mesmo lado, o da cultura, e para que todos superassem embates 

pessoais e trabalhassem para um bem maior.  Relatou que desde o começo da sua carreira há 

40 anos, vem trabalhando com a inclusão cultural principalmente na região do Cruzeiro, como 

a ARUC. Relatou a situação de não ter sido contemplado num projeto após análise do 

parecerista mesmo em desacordo com o projeto. Relatou também todas as contradições de 
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análise quanto à expansão territorial e a batalha para recorrer em todas instâncias para 

esclarecer os equívocos nas análises e realizar o projeto de maneira integral. Segundo ele, a 

primeira etapa de um projeto deveria ser a fase de admissibilidade e, após a contemplação 

documental, que o mérito deveria entrar no processo de análise. Falou sobre a Lei Aldir Blanc 

ser tratada como processo cotidiano ao invés de ser tratada como é: emergencial. 

Willian de Sousa Tomaz, comunidade cultural, informou sobre um projeto chamado 

“Estúdio Social” desenvolvido por uma produtora com apoio da SECEC para dar visibilidade 

aos autores de música autoral em Brasília onde o resultado final sairia ainda hoje. Relatou que 

houve uma quebra de regulamento durante a execução do projeto e perguntou se o CCDF 

poderia intervir de alguma forma no interrompimento, o que poderia causar danos a toda uma 

categoria. Beth orientou ao cidadão que enviasse os dados do projeto com uma explicação 

sobre o que estava acontecendo ao Conselho para que todos possam buscar maiores 

esclarecimentos sobre o que estava sendo dito. Orientou também que a Ouvidoria da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa estava funcionando e deveria ser acionada quanto à 

denúncia feita neste instante de forma oficial. 

 

Eleições CRCs: Segunda Chamada      

A Secretária Executiva, Joana Macedo, informou que a publicação no Diário Oficial 

com o novo cronograma para o processo eleitoral de composição dos Conselhos Regionais de 

Cultura que não atingiram o pleito no primeiro certame será publicado no dia seguinte a esta 

reunião. Ressaltou que a fase recursal se inicia neste dia e segue até o dia 07 de dezembro de 

2020, segunda-feira. Vem respondendo todos os e-mails que solicitam alguma informação ou 

esclarecimentos, e disponibilizou o formulário de recurso no chat à comunidade.   

Wellington disse sobre a possibilidade de realizar a carteirinha de identificação digital. 

Fernanda disse que até este momento não possui crachá e perguntou se a carteirinha digital 

poderia ser ampliada aos Conselheiros do próprio Conselho. Joana informou que iria 

averiguar junto a SECEC a possibilidade de criação das carteirinhas digitais e averiguar 

também como está sendo feito o processo de identificação dos servidores já que a máquina se 

encontra quebrada há tantos meses.  
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Lei Aldir Blanc 

Wellington informou ter convidado intempestivamente o Subsecretário de Fomento, 

João Moro, para esclarecimentos sobre a linha 03 da Lei Aldir Blanc, mas ele não pode 

comparecer por conta da agenda.  

Neide Nobre, comunidade cultural, informou que no inciso 01 ainda há pessoas 

pendentes de recebimento do recurso por falta do dígito da conta bancária, então sugeriu que 

fosse realizado uma ação de disseminação da informação para que pessoas pesquisem seus 

status e entrassem em contato com a SECEC. Disse que tenta orientar as pessoas a sanarem as 

diligências e na linha 02 estão todos preocupados com o conflito de informações, que estão 

chegando e-mails informando diligências, solicitando documentos de coletivos para espaços e 

diante do curto prazo solicitou que fosse informado ao Grupo de Trabalho da Lei Aldir Blanc 

o que está acontecendo para evitar equívocos e não perder mais tempo. Solicitou que o CCDF 

intercedesse diante disso para que de fato seja feito o diálogo de comunicação entre as 

instâncias para evitar equívocos na solicitação de documentos e informações capazes de 

atrasar ainda mais o processo já em seu limite de execução. Explicou sobre os equívocos nas 

análises dos cadastros dos MEIs. Solicitou esclarecimentos quanto a forma de repasse do 

inciso 02 (dois) visto que seria pago em duas parcelas e o mês de dezembro já se iniciou. 

Quanto ao inciso 03 (três) solicitou respostas esclarecedoras em forma escrita sobre o 

conjunto de dúvidas apresentadas pela comunidade, uma vez que a “live” é somente uma 

informação entregue e não um diálogo já que o chat não consegue ser contemplado em sua 

totalidade.   

Raphael Veiga, comunidade cultural, disse ter feito um contato direto ao Subsecretário 

João Moro sobre a realização da live com esclarecimentos, assim como ao presidente do 

CCDF, Wellington Abreu, para que reforçasse esse contato. Questionou quais seriam as 

certidões necessárias de apresentações para que não haja surpresa no caminhar do processo e 

se realmente serão pedidas. Sobre o inciso 03, questionou a possibilidade de uma pessoa que 

já entrou com pedido de auxílio em seu CPF em outra linha, poderia entrar com a solicitação 

pelo CNPJ. Quanto à contemplação para técnicos, disse ter observado a dificuldade de 

comprovações artísticas por parte dos mesmos, pois o que se é divulgado são nomes de 

artistas, diretores e linha de frente. Perguntou também como essas comprovações poderiam 
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ser feitas já que não há o nome divulgado. Relatou a solicitação por parte da comunidade do 

formulário em formato word diante da dificuldade tecnológica de alguns pelo google docs. 

Disse que no edital está em pdf e a descrição encontra-se no google docs. 

Rubens, comunidade cultural, disse ter ajudado algumas associações a fazerem o 

cadastro. Relatou que a linha 03 delimita a não contemplação de pessoas que participaram do 

prêmio “60 anos”. Perguntou sobre a possibilidade de participação das pessoas que se 

inscreveram, mas não foram contempladas pelo prêmio.  

A Conselheira Rita Andrade elogiou todo trabalho feito pelo Conselheiro Divino 

Gomes, um parceiro de luta pela cultura há tanto tempo. Relatou que o mesmo se ausentou de 

todas as redes e do movimento cultural onde era um ativista importantíssimo e espera estar à 

altura do mesmo dentro do CCDF. Quanto a Lei Aldir Blanc agradeceu a presença das 

Conselheiras Sol e Beth e questionou sobre um plano de ação da SECEC para conseguir 

cumprir a determinação da Lei no prazo sem causar danos à sociedade cultural até o dia 31 de 

dezembro, tendo em vista a prorrogação que está tramitando no Congresso, sem caráter de 

urgência ou prioridade. Relatou que junto com a Conselheira Iara participaram do Conselho 

Nacional de Política Cultura e que não houve nenhuma sinalização de que a prorrogação irá 

acontecer. Disse que uma gestora dos municípios tem trabalhado ativamente para atender essa 

camada mais necessitada da comunidade. Acha fundamental a apresentação de um plano de 

ação pela Secretaria para, inclusive, acalmar a comunidade mesmo sendo comprovado o 

atraso por outras instâncias. Exemplificou a situação da linha 02, previamente determinado 

seu pagamento em duas parcelas, e reforçou a necessidade de todos terem conhecimento de 

como serão as providências a serem tomadas neste momento crítico, com 30 dias para 

execução completa do recurso. 

Silvio Rangel, comunidade cultural, perguntou se diante da não disponibilidade de um 

formulário padrão pela Secretaria para resposta das diligências enviadas, poderia ser 

encaminhada diretamente a resposta via e-mail ou será disponibilizado tal formulário. 

Questionou se o Comitê Consultivo ainda se reunirá com a SECEC uma vez que já fazem dois 

meses que ele não é atendido ou escutado. Também perguntou sobre o prazo de pagamento 

das duas parcelas determinadas na linha 02 pelo Edital. Acha que as certidões não devem ser 

cobradas em momento algum diante da emergência no momento.   
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Raphael Veiga, em atenção a fala do Rubens e manifestação de Nádia no chat, 

esclareceu que participar do FAC não é impeditivo para participar deste auxílio emergencial. 

Esclareceu que a Portaria 207, que altera a Portaria 183 (da Lei Aldir Blanc), dispõe que a 

participação em editais do FAC será somente considerado em caráter de desempate, caso seja 

necessário, mas não é fator impeditivo de participação ou contemplação no auxílio.    

Neide Nobre esclareceu que a SECEC é gestora da Lei, porém o recurso é dos 

trabalhadores (as) da cultura e não do Governo do Distrito Federal. Também considera 

importante a apresentação de um plano de ação por parte da Secretaria para a contemplação 

da Lei.  

Rita Andrade falou estar desconfortável diante da falta de esclarecimentos por parte da 

Secretaria apesar de haver duas Conselheiras componentes do GT da Lei Aldir Blanc. Relatou 

o “respiro” da comunidade após esclarecimentos apresentados pela Conselheira Sol na 

reunião anterior e quanto foi importante tal ação. Rita disse que não cabe à Secretaria finalizar 

ou não com o Comitê Consultivo tendo em vista que a Lei está no período de pagamento, mas 

depois virá o período de fiscalização que deve ter a participação social, já garantida na Lei. 

Disse também que após a fase de pagamentos o GT deveria se reunir novamente com o 

Comitê para traçar novas metas de fiscalização.  

Wellington constatou a ausência da Conselheira Sol Montes e passou a palavra para a 

Conselheira Beth. Em resposta aos questionamentos, Beth informou que o plano de trabalho 

da SECEC é trabalhar, que todas subsecretarias estão envolvidas no processo, que há um 

grupo de 40 pessoas das várias Secretarias para analisar as inscrições. Sobre a linha 02 estão 

em ações diretas diligenciando e apurando as diligências para andamento dos processos, 

sendo a linha mais complicada, pois é necessário contrapartida e averiguação das 

comprovações de atividades e endereço. Reforçou que há a fiscalização do TCDF, do TCU, 

da sociedade civil, do Ministério Público é preciso agir estritamente de acordo com a Lei o 

que provoca uma certa morosidade, infelizmente mais do que realmente gostariam. Quanto a 

linha 03 informou sobre a live que acontecerá no dia seguinte, que está sendo formulada um 

levantamento de perguntas e respostas para a comunidade, inclusive com as apresentadas 

durante esta reunião. Convidou a todos a participarem da live para esclarecimentos e difusão 

das respostas às dúvidas apresentadas. Pediu aos agentes culturais, amigos próximos, que 
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encaminhem à SECEC, através de seus diversos canais, seus questionamentos, pois foi a 

orientação dada pela Assessoria Jurídico-Legislativa para que tais ações não sejam 

configuradas como privilégio. Informou que todos os canais estão atendendo sem interrupções 

e seria injusto com os demais. Relatou que estar presente nesta reunião foi uma escolha difícil 

entre continuar as demandas e encaminhamentos da Lei ou parar tudo para participar da 

mesma. Explanou a situação da Conselheira Sol que teve que sair da atual reunião do CCDF 

para atender outra referente à Lei e retornaria assim que possível. Quanto a linha 02 os 

empenhos sairão no valor total, mas ainda receberão a orientação de como será feito as 

parcelas.          

Wellington ressaltou que a Conselheira Sol havia informado sobre sua ausência às 

10h00, porém solicitou ao Conselho orientações para deliberar sobre sua ausência, uma vez 

que em Regimento é necessária a participação de pelo menos 75% da reunião para considerar 

presença. Ressaltou que agora seria o momento de respostas aos questionamentos da 

sociedade e a reunião ordinária configura-se como trabalho. Beth Fernandes reforçou sobre 

informação prévia da possibilidade de ausência pela Conselheira Sol em algum momento da 

reunião e acrescentou que por fazerem parte do mesmo grupo de trabalho da lei, foram 

esclarecidos os pontos apresentados pela sociedade por ela. Wellington disse que diante da 

ausência da Conselheira Sol desde cedo e a não obtenção de respostas pela mesma, é preciso 

agir para não que ele não seja acusado por prevaricação. Fernanda Adão disse que o Conselho 

também é trabalho, é prioridade e a breve participação da Conselheira Sol não foi suficiente 

para ser considerada presença. Beth ressaltou que a Secretaria inteira está trabalhando para a 

execução da Lei.  

Ao ser questionada sobre a existência de algum cronograma de execução por Sílvio 

Rangel, a Conselheira Beth informou que o cronograma é disposto pelo Edital. Neide Nobre 

disse que um plano de trabalho disponibilizado pelo gestor está determinado por lei e a 

comunidade gostaria de saber para também se preparar e acompanhar o que vêm sendo feito. 

Relatou sobre o cruzamento de dados com a Dataprev e no inciso 02 não é citado esse tipo de 

ação. Questionou o porquê da necessidade deste cruzamento de dados neste inciso. 

Questionou também sobre o quantitativo de servidores na linha 02 e se os mesmos foram 

orientados quanto à interpretação da Lei para haver um alinhamento, e por último, gostaria de 
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saber quais são os canais de comunicação ao saber que os contatos fornecidos são pessoais. 

Informou que a sociedade está começando a se organizar para entrar em contato com o 

Ministério Público para obter informações sobre os procedimentos a serem adotados para 

garantir os benefícios caso de fato comecem a perder.  

 Wellington disse que diante de tantas angústias e dificuldade pela comunidade 

cultural desde abril, a ausência da Conselheira Sol impediu que muitas respostas fossem 

recebidas. Relatou que muitos gastos para sobrevivência feitos desde o início da pandemia 

pela categoria já não serão ressarcidos por esse recurso emergencial.  

Rita Andrade ratificou a fala do Wellington e lembrou que a participação da 

Conselheira Sol na reunião anterior trouxe maiores esclarecimentos por estar no GT desde o 

começo. Lembrou que a pauta foi previamente disponibilizada e aguardava uma maior 

preparação das componentes do GT nestes esclarecimentos para a sociedade civil. Disse 

compreender todo esforço realizado pela Conselheira Beth em ser porta-voz, mas lamenta a 

ausência da Sol na reunião ordinária, que deve ser priorizada. Disse também estar preocupada 

ao ouvir a fala de que o plano de ação da Secretaria é trabalhar e isso demonstra a 

despreparação pelo órgão gestor. Explicou que o plano de ação envolve um passo a passo para 

realização de tarefas conforme um cronograma, que provavelmente a SECEC já o possui e 

deve vir adaptando de acordo com os acontecimentos, porém tal fala demonstra a falta de 

clareza e transparência garantida pela Lei.   

Dayse Hansa, comunidade cultural, disse que diante do curto prazo para empenho vem 

torcendo pela Secretaria conseguir realizar todos. No que se refere à linha 03 do Edital disse 

estar confuso tanto em sua nomenclatura quanto a sua execução. Concorda que as dúvidas 

estão crescentes e tendem a acumular. Sugeriu que o CCDF encaminhasse para a SECEC a 

sugestão para realização de lives diárias até o dia 10/12 já que o prazo encerra dia 11/12. 

Sente falta de um contato mais humano, com nomes.     

Quanto à pergunta feita por Silvio sobre o envio das diligências, Beth informou que 

estão sendo aceitas respostas tanto pelo corpo do e-mail quanto em pdf, pois ambas serão 

anexadas ao processo. 
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Seminário 10/12/2020 

Wellington informou a realização de um encontro no dia 10/12/2020 às 19h30 junto 

aos CRCs para uma conversa e esclarecimentos de dúvidas. Informou que não será uma 

reunião extraordinária, mas sim um bate-papo com os novos Conselhos. Informou também 

sobre o novo certame que está aberto.  

Rita Andrade sugeriu a criação de um grupo de trabalho à frente do seminário para 

desenvolver até lá o material a ser apresentado. Rita lembrou e Iara ratificou sobre a criação 

de um formulário para levantamento de questões apresentadas pelos CRCs que funcionaria 

com embasamento para ações continuadas no ano que vem e sugeriu a construção deste 

formulário pelo grupo sugerido pela Rita. Wellington, Rita e Iara formarão uma frente para tal 

ação que será apresentada ao grupo. 

 

Rita Andrade informou sobre a realização reunião do Conselho Nacional de Política 

Cultural - CNPC, da qual a Conselheira Iara também estava presente. Disse que após um ano 

sem se encontrarem e várias reivindicações pelos integrantes representantes da sociedade 

civil, foi retomado o trabalho deste conselho do qual tem como pauta tratar sobre a 

Conferência Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura. Solicitou atenção da 

comunidade para acompanhar todos os passos. Iara complementou ser importante retomar a 

discussão como Distrito Federal e que apesar das reuniões do CCDF estarem encerrando, essa 

construção pode ser ser mantida nos bastidores para acompanhar, no DF, o que for deliberado 

no âmbito Nacional e contribuir de forma efetiva. Disse que irá pensar e apresentar uma 

proposta ao Conselho de cronograma no âmbito local em relação a isso. 

Fernanda Adão informou sobre a ação de um coletivo no Guará, Coletivo Mulheral, 

que irá acontecer na próxima sexta, online, a partir das 18h00, onde será tratado o impacto da 

pandemia no mundo feminino, através da página oficial do Coletivo Mulheral. Complementou 

que na quinta será realizado um bate-papo formativo com algumas convidadas sobre a 

temática. A quinta contará com a presença de Ravena Carmo, Ana Paula Feminela e Isabela 

Ferrugem e na sexta serão apresentações culturais, tudo na página do facebook.  
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Sartori, comunidade cultural, pediu desculpas pelo atraso e perguntou sobre a inscrição 

como CNPJ e CPF na linha 03 da Lei Aldir Blanc. A Conselheira Beth informou ter 

respondido no chat: o item 3.3 do edital.  

Raphael Veiga apresentou um questionamento a ser enviado ao Subsecretário João 

Moro sobre uma determinação do edital ao informar que na sub caracterizações da linha 01, 

ao dividi-la em 21 áreas culturais, com no mínimo 20 prêmios em cada área cultural, da qual 

cada área, caso não atinja um mínimo, a vaga será destinada para a maior pontuação 

subsequente. A seu ver essa determinação é vaga e questionou se caso a categoria não atinja o 

quórum mínimo, ele seguiria para outra ou se dentro de uma categoria essa verba seria 

repassada para outra linha porém dentro da mesma categoria. Beth respondeu que será 

repassada para outra categoria.   

 

A reunião encerrou-se às 12h42, 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 do CCDF no dia 10 de dezembro de 2020, aguardando 

manifestação de ajustes dos mesmos no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 17 de dezembro de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular 

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 
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CHAT 

452ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 01/12/2020 
VIA GOOGLE MEET  

 
Wellington Abreu 
09:47 
Bom dia Pepa 
Bom dia Joana 
Você 
09:49 
Bom dia 
Wellington Abreu 
09:59 
bom dia Pepa to sem microfone 
um minuto 
ok Pepa 
vai ser amigo 
Aradia Cabreira 
10:01 
Bom dia!! 
nadia l.bacin 
10:02 
Olá bom dia! 
Matheus dias ferreira 
10:02 
Bom dia! 
nadia l.bacin 
10:02 
Meu nome Nádia Bacin Artista Plástica e ceramista 
Neide Nobre 
10:04 
Bom dia 
Teus Sinais 
10:07 
Bom dia a tod@s! 
Matheus dias ferreira 
10:09 
Obg alaor, também estou aqui pelo fac regionalizado. Gostaria de colocar algumas duvidas. 
Dayse Hansa 
10:12 
Bom dia a todes 
Erica Lewis 
10:13 
Bom dia! 
silvio rangel 
10:14 
Bom dia a tod@s 🌻 
Beth Fernandes 
10:15 
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Bom dia! 
Dayse Hansa 
10:12 
Bom dia a todes 
Erica Lewis 
10:13 
Bom dia! 
silvio rangel 
10:14 
Bom dia a tod@s 🌻 
Beth Fernandes 
10:15 
Bom dia! 
Dayse Hansa 
10:17 
Razoável 
Aradia Cabreira 
10:17 
Ok 
Beth Fernandes 
10:17 
tem uma furadeira no andar de cima... não posso abrir mic! 
sim 
Beth Fernandes 
10:18 
todos 
Você 
10:21 
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 452ª REUNIÃO ORDINÁRIA Data: 01 de 
dezembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 10h15 - INFORMES Rita Andrade Titular Prazo 
para os CRCs ajustarem o Regimento interno Certificados e carteirinhas - CRCs ORDEM DO 
DIA 11h00 - Eleições Segunda Chamada  
Você 
10:22 
Cronograma CRCs: • Recebimento de recursos: 01 a 07 de dezembro de 2020; • Divulgação 
das candidaturas válidas: 08 a 10 de dezembro de 2020; • Realização das eleições On Line: 14 
a 18 de dezembro de 2020; • Homologação do resultado das eleições: 22 de dezembro de 
2020 a 04 de janeiro de 2021; • Publicação DODF dos eleitos: 05 a 13 de Janeiro de 2021 • 
Posse WEB/Presencial: 14 a 18 de Janeiro de 2021. 
Beth Fernandes 
10:24 
Não poder5ei participar desse GT. Estou comprometida com AB 
Voltar dia 12/01 
Você 
10:25 
Formulário para RECURSOS CRCs_2ª Chamada: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctJL8UQLNpvD9vQqOSwfmfhPGVbUr6DWJVMO
a7S8IzTXr0Xw/closedform 
Beth Fernandes 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSctJL8UQLNpvD9vQqOSwfmfhPGVbUr6DWJVMOa7S8IzTXr0Xw%2Fclosedform
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSctJL8UQLNpvD9vQqOSwfmfhPGVbUr6DWJVMOa7S8IzTXr0Xw%2Fclosedform


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

 

 
10:27 
Concordo conselheiras 
Fernanda Morgani 
10:27 
Concordo dia 12 
Wellington Abreu 
10:27 
12/01/2021 Primeira Ordinária CCDF 
Beth Fernandes 
10:42 
Anotadas as recomendações, conselheira 
Nômade Vídeoarte 
10:44 
se não está no edital, cabe até um mandato de segurança 
nadia l.bacin 
10:44 
desculpa, sou novata na reunião, posso abrir uma fala depos? 
Você 
10:47 
anotei sua solicitação e passarei ao Presidente seguindo de acordo com as solicitações feitas 
previamente ;) 
nadia l.bacin 
10:48 
obrigada 
Teus Sinais 
10:54 
Reforçando o pedido de fala sobre o projeto musical que contempla o autoral. 
Beth Fernandes 
10:58 
Fomento não é edital. ÉR emenda 
Teus Sinais 
11:01 
Projeto Estúdio Social 
Você 
11:04 
conselhodecultura@cultura.df.gov.br 
Beth Fernandes 
11:05 
tudo digital 
Neide Nobre 
11:05 
Na pauta da lei Aldir Blanc quero me inscrever 
Beth Fernandes 
11:06 
nem eu! 
denise pereira 
11:07 
Eu nao estava sabendo tbem ,  
Raphael Veiga 
11:08 
Me inscrevo 
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Beth Fernandes 
11:09 
Haverá uma live amanhã, com a distribuição de um P&R. No canal da Secretaria no youtube 
feira da torre de tv 
11:09 
sobre as eleição me inscrevo 
Beth Fernandes 
11:09 
Escuta será às 16h!  
Importante todos participarem 
feira da torre de tv 
11:10 
Aldir Blanc me inscrevo  
nadia l.bacin 
11:11 
me inscrevo A.Blanc 
Rita Andrade 
11:14 
me inscrevo 
Beth Fernandes 
11:15 
Haverá uma live amanhã, com a distribuição de um P&R. No canal da Secretaria no youtube 
Neide Nobre 
11:19 
Solicitamos um calendário do inciso 2 publicado amplamente do andamento das análises 
atualizadas dos cadastros aprovados é do repasse do benefício 
nadia l.bacin 
11:19 
Rafael, e as pessoas que foram contempladas com o Premio FAC 2020? estão fora de 
participar do novo edital? 
Beth Fernandes 
11:20 
Anotando tudo para incluir noi P&R 
so no docs 
Neide Nobre 
11:21 
Não pode ser impeditivo pois os recursos tem origens difetentes 
Raphael Veiga 
11:21 
Valeu Beth, já vou passar ao pessoal 
Neide Nobre 
11:22 
Prêmio FAC e recurso do GDF e Lei Aldir Blanc e recurso federal(nosso) 
Raphael Veiga 
11:23 
Me inscrevo novamente 
nadia l.bacin 
11:23 
Mas quando aparece em mídias diz que quem recebeu o prémio Fac não será comtemplado no 
edital 
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confuso 
Dorival Brandão 
11:24 
Um salve a todas e todos. Tava fazendo prova por isso o atraso. 
N 
11:24 
Sou o Sartory 😃 
Beth Fernandes 
11:24 
Só que recebeu o Prêmio, Nadia. Informação está correta no site da Secec. 
Não somos responsáveis pelo que "a idia" escreve 
Neide Nobre 
11:25 
Na linha 3 pessoas que tem renda fixa poderá participar? Não vimos sinalização de 
impedimento no edital. 
Beth Fernandes 
11:25 
Anotado para amanhã, Neide 
silvio rangel 
11:26 
Gostaria de pedir a palavra 
Iara Alves 
11:28 
à vontade, rita. 
Beth Fernandes 
11:30 
Haverá uma live amanhã, com a distribuição de um P&R. No canal da Secretaria no youtube 
16h! 
Neide Nobre 
11:31 
Posso me inscrever de novo 
Beth Fernandes 
11:33 
Foi feita a denuncia, com esse termo na ementa do documento que foi encaminhado ao MP.  
Vamos ao trabalho. Pra frente é que se anda 
nadia l.bacin 
11:37 
O prémio Fac 2020? 
Beth Fernandes 
11:37 
Sim, Nadia. Está no edital 
Folia com Respeito 
11:38 
É impeditivo estar em mais de um projeto inscrito? Porque diversas pessoas do nosso coletivo 
participa de outros projetos também. 
feira da torre de tv 
11:38 
otimo  
nadia l.bacin 
11:38 
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Ok. agora entendi 
Folia com Respeito 
11:38 
*participam 
nadia l.bacin 
11:39 
Então se não está escrito no edital e é uma pegadinha tem que ser contestado 
Raphael Veiga 
11:40 
Vamos ler juntos juntos tirar esta dúvida Nadia 
Folia com Respeito 
11:40 
Gostaria de fazer essa pergunta, se possível. 
Tereza Padilha 
11:50 
Resposta boa e esclarecedora. Obrigada Conselheira Beth! 
Beth Fernandes 
11:50 
A linha da Sol é a mesma da inha 
Você 
11:51 
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 452ª REUNIÃO ORDINÁRIA Data: 01 de 
dezembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 ORDEM DO DIA 12h00 - Lei Aldir Blanc 12h30 - 
Seminário 10/12/2020 13h00 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
Dayse Hansa 
11:52 
Gostaria de pedir inscrição 
Beth Fernandes 
11:52 
Fiz uma pergunta: voce anotou a hora em que ela saiu? 
Beth Fernandes 
11:54 
Essa pergunta é sobre editais. Vai ser respondido na live 
RAIMUNDO SOUSA 
11:55 
Bom dia conselheiros e conselheiras e demais da comunidade.  
N 
11:56 
Beth o tom agressivo não contribui... 
Beth Fernandes 
11:57 
O que não contibui, companheire, é ficar atacando conselheira que está trabalhando, sem 
razão justificada 
N 
11:58 
Fique calma pra responder as questões 👍😉 
Beth Fernandes 
11:58 
Toda a equipe foi treinada com o carro andando. Lei não é interpretada por cada um, mas de 
acordo com orientação da AJL 
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O telefone da Ouvidoria está dedicado a atender a Linha 23. 
Fora o email 
Nômade Vídeoarte 
11:59 
Problema que a AJL da SECEC tem uma leitura, pouco flexível da aplicação da Aldir Blanc. 
nadia l.bacin 
12:03 
Estou desde abril sem poder trabalhar, sem dar aula onde vem minha maior renda e venda dos 
trabalhos, conta de agua e luz e CEB e CAESBE ameaçando cortar, isso é, divida e sem auxilio 
Beth Fernandes 
12:03 
porque ela está tratando da AB 
Não vou mais responder a isso. Prioridade da Secec é AB 
Dayse Hansa 
12:04 
eu solicitei inscrição, ainda poderá ser considerada? 
Wellington Abreu 
12:05 
é a próxima Dayse  
depois o Silvio 
Dayse Hansa 
12:05 
obrigada 
Beth Fernandes 
12:05 
Peço À comunidade que participe da live, acesse o P&R e nos ajude a orientar os artistas e 
pessoal dos bastidores 
Dorival Brandão 
12:09 
Bete haverá algum canal para o envio de perguntas em tempo real durante a realização da 
live? 
Beth 
Beth Fernandes 
12:15 
Sim Dorival 
Estamos aceitando no corpo do email e pdf 
email é documento e sobe junto com o processo 
silvio rangel 
12:16 
Gratidão conselheira Beth 
Beth Fernandes 
12:16 
Sempre disponível, Silvio 
Peço À comunidade que participe da live, acesse o P&R e nos ajude a orientar os artistas e 
pessoal dos bastidores 
N 
12:18 
Quem entra em uma LINHA com CNPJ , pode entrar em outra LINHA como pessoa física? 
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Beth Fernandes 
12:21 
Peço licença para não participar desse esforço, porque não tenho tempo mesmo 
N, resposta etá no item 3.3 do Edital 
Fernanda Morgani 
12:22 
Eu gostaria... mas peço desculpas por não poder participar ainda. 
Beth Fernandes 
12:22 
peço desculpas que não consultei a secretaria. Acho que Joana pode fzer a consulta formal 
N 
12:23 
Posso falar? 
Raphael Veiga 
12:23 
* Como os inscritos no edital da LAB, Linha 2, vão poder comprovar tempo de trabalho? * Os 
vencedores do edital da LAB vão previsar de certidões? Se sim quais? * O CPF contemplado 
na linha 1 ou 2 dos editais da LAB impede de participar com CNPJ nas outras linhas do edital? 
* Na linga 1 do edital, caso não consiga atingir o mínimo para a área Cultural, a verba vai ser 
realocada na mesma Linha? 
Dayse Hansa 
12:26 
PERGUNTA para ser levada: Um Festival audiovisual, jovem, que teve 1 edição recente, 
poderia se inscrever na linha 3? Há no edital faixa de existência até 5 anos, então, mas uma 
colega gestora pensa que não pode ser comtemplado. Enfim, poderia concorrer e se tiver 
mérito cultural pode ser premiado tendo 1 ano?  
*contemplado 
Nômade Vídeoarte 
12:27 
Dayse, otima pergunta 
Raphael Veiga 
12:27 
Já coloqeluei esta pergunta? 
Beth Fernandes 
12:27 
3.3 O candidato à premiação pode se inscrever em até no máximo 1 (uma) linha do bloco das 
pessoas físicas (Linhas 1 e 2), e outra linha do bloco das restantes (Linhas 3, 4, 5 e 6). Após a 
seleção, cada candidato só poderá ser premiado em 1 (uma) linha de cada bloco. 
3.3.1 Na hipótese de apresentação de mais de 1 (uma) inscrição pelo mesmo agente cultural, 
na mesma linha, somente será analisada a última inscrição enviada, sendo as demais 
automaticamente desclassificadas, salvo na hipótese em que houver pedido de desistência de 
uma das inscrições enviadas, antes do término do período de inscrição. 
N 
12:29 
Obrigado Beth 
Raphael Veiga 
12:29 
Posso fazer mais uma pergunta? 
Iara Alves 
 



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

 

12:29 
Obrigada a todxs pela presença! 
Beth Fernandes 
12:29 
Participem"! É hora de ajudar 
Beth Fernandes 
12:31 
Repassa para outra categoria 
Neide Nobre 
12:31 
Grata 
Beth Fernandes 
12:31 
Boa tarde, comunidade. O trabalho chama!@ 
denise pereira 
12:31 
Grata 
Tereza Padilha 
12:31 
grata 
Fernanda Gabriela 
12:31 
Boa tarde 
N 
12:31 
Obrigado 🙏 
Matheus dias ferreira 
12:32 
Valeeu 
Abraços 
Fernanda Morgani 
12:32 
Boa tarde comunidade 
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