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ATA 

453ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 08 de dezembro de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, 

das 10h00 às 13h00, a 453ª 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 

•        Solisângela Rocha dos Montes – Vice-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 

●  Projeto Estúdio Social  

ORDEM DO DIA 

10h20 - Art. 65 Ajustes e aprovação final 

11h00 - Eleições CRCs: Segunda Chamada 

12h00 - Lei Aldir Blanc  
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O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, 

iniciou as atividades informando o recebimento do e-mail denúncia de Fabiano União sobre o 

não cumprimento do regulamento do projeto de "Live Show" do “Estúdio Social” pela artista 

Luciana de Paula. Na denúncia é relatado que a artista apresentou uma música não autoral 

conforme determina o artigo 27 do regulamento, solicitando então uma manifestação do 

Conselho. Beth informou que quando a denúncia foi apresentada na semana anterior foi 

orientada pela apresentação da denúncia à ouvidoria da Secretaria. Disse que a denúncia não 

chegou à Secretaria e nem o CCDF havia encaminhado, sendo então enviado pelos 

Conselheiros do Governo no dia anterior. Informou que a OSC será notificada da denúncia 

para se defender. Explicou que normalmente é assinada uma parceria junto a Secretaria, 

aprovado o plano de trabalho, do qual a OSC executa, para ao final prestar contas. Neste caso 

a Subsecretaria de Difusão de Diversidade Cultural- SDDC, subsecretaria responsável pelo 

acompanhamento dos termos de fomento, irá solicitar à fiscalização que notifique a OSC e irá 

aguardar as respostas para tomar as providências cabíveis. Complementou que normalmente o 

não cumprimento ou desvio do plano de trabalho, ao final da prestação de contas, o item é 

glosado. Wellington concluiu que os documentos já estão em posse da Secretaria e iriam 

todos aguardar o retorno. 

Janete, produtora responsável pelo projeto, explicou que o Estúdio Social não é um 

Festival, seu objeto é realizar 60 lives com gravação de EPs para bandas locais. Informou que 

as 60 lives são obrigatoriamente de composições inéditas e explicou os trâmites para a 

realização do mesmo. Relatou que o Estúdio Social foi dividido em duas etapas, com 

subcategorias, das quais devido a pandemia, não foram realizadas nas cidades mas em outro 

local. Após o termo de fomento assinado junto à Secretaria, foi criado um regulamento de 

transmissão à parte baseado nos termos do "youtube". Disse que a seleção foi realizada por 

votação dos quais os mais votados se apresentaram seguindo os critérios pré-determinados. 

Irão protocolar ainda neste dia um documento demonstrativo com as votações realizadas 

durante os 3 meses de projeto, com mais de 400 mil votos, entre eles as 60 bandas mais 

votadas que foram participantes. Ressaltou que o cachê se deu de forma democrática e a 

premiação realizada se baseia nos “likes” recebidos na live, ou seja, os mais votados. Disse 
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sobre sua real intenção em deixar estes informes claros diante da denúncia, pois determinados 

assuntos tomam uma proporção não condizente com a integralidade de um trabalho realizado 

por toda uma equipe de profissionais. Quanto ao regulamento, informou ter sido feito uma 

cláusula sobre determinadas regras que no decorrer das apresentações poderiam ser adaptadas 

pois foi observado a falta de repertório estritamente autoral que complementasse o tempo 

necessário. Ressaltou que as bandas foram informadas que não concorreriam a premiação em 

si, mas participariam recebendo o cachê, sendo considerado inclusive a atual situação de 

pandemia para tal pagamento, permitindo a participação musical mesmo não possuindo as 2 

horas determinadas no certame. Ressaltou não terem infringido nenhum regulamento, que foi 

utilizado o bom senso e o regulamento que os cabiam mudar  dentro do que condizia e que o 

processo é totalmente transparente. Informou que 53 lives foram realizadas por músicas 

autorais inéditas e que também receberam um documento a respeito de uma música específica 

de domínio público.  Disse que cada banda que se apresentou receberá 20 cópias do EP além 

de receberem o making off para terem todo seu material, divulgarem seu talento e que em 

nenhum momento desvirtuou do termo de fomento. Estão todos dedicados trabalhando  

diariamente na construção de todo esse material e não querem seus nomes manchados por 

uma questão que não compreende. Informou ter consultado todas as bandas que participaram 

caso tenham interesse por alguma recontagem ou se haveria algum problema, mas recebeu a 

prerrogativa positiva de que não era necessária tal ação. Questionou então de onde, quem, 

como surgiu e qual a real intenção dessa a ação de denuncismo.  Convidou todos a 

conhecerem o estúdio, seu projeto e as bandas do Distrito Federal sem limitações. 

 No que se refere a regulamentação do Fundo de Políticas Culturais, Wellington disse 

que ao buscar elucidações jurídicas a respeito na Lei Orgânica da Cultura - LOC, e após a 

explanação da Conselheira Sol na reunião anterior sobre emendas parlamentares, ficou em 

dúvida sobre qual seria o órgão fiscalizador de tais emendas junto a Secretaria. Perguntou 

como o CCDF teria acesso a esses termos de fomento para saber como fiscalizar, visto que é 

um dinheiro público direcionado à SECEC.  Sol Montes respondeu que os termos de fomento 

são regulamentados pela Lei Nacional, por um Marco Regulatório - lei da MROSC. Explicou 

que nesta lei são previstos 3 mecanismos:  
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- 01: termo de fomento. A OSC apresenta um plano de trabalho a ser analisado pela 

SECEC e caso seja factível a entidade realiza o projeto em parceria com a Secretaria.  

- 02: termo de colaboração. Um termo que a secretaria elabora e executa o plano de 

trabalho. 

- 03: termo de colaboração que não envolve recurso, sendo delimitada a parceria e ação 

de cada parte, como o caso do CCDF. 

 Sol Montes complementou que todos os termos de fomento são transparentes, 

publicados na página da Secretaria na íntegra, suas planilhas, planos de trabalho, que há uma 

comissão de fiscalização e uma comissão de gerenciamento que averigua concomitantemente 

a execução do projeto. Em relação aos pormenores, como regulamentos internos, são de 

responsabilidade da OSC e não da Secretaria, o que a OSC tem que comprovar é a realização 

do objeto de acordo com o previamente acordado no plano de trabalho, como o caso relatado 

acima por Janete. Quando a fiscalização percebe que não foi cumprida alguma meta ou etapa, 

a comissão de fiscalização remonta uma comissão de gerenciamento que irá notificar por 

meio da SDDC a OSC. Orientou que o CCDF pode verificar, acessar e solicitar à comissão de 

fiscalização da Secretaria a qualquer momento. Disse que a Comissão de Gerenciamento é 

definida pela SUAG. Informou que no dia anterior a esta reunião foi iniciado um 

levantamento dessas emendas e foi constatado nenhum diferencial na escolha de projetos por 

partidos ou deputados. Falou que o que existe é a discricionariedade de capacidade de 

execução, como no atual momento, estão todos voltados para a Lei Aldir Blanc como 

prioridade diante da urgência. Ressaltou que as emendas são um mecanismo importante da 

nas ações culturais da cidade e inclusive foi o que manteve a cadeia produtiva sobrevivendo, 

mas agora é de comum acordo que o dinheiro da Aldir Blanc deve chegar integralmente na 

comunidade cultural. O Conselheiro Pepa complementou que o proponente é quem busca o 

recurso na Câmara Legislativa independentemente de partido e a Secretaria por sua vez 

observa o mérito da proposição. Complementou também que a MROSC foi elaborada para 

existir transparência nos termos de fomento e pode ser executada em diversas outras 

Secretarias, não somente a da Cultura. Ressaltou que o trabalho de fiscalização realizado pela 

Secretaria é rigoroso. 
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 Rita Andrade informou que na semana anterior o Secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues, convidou para uma reunião o Comitê Consultivo da Aldir Blanc e demonstrou 

preocupação pelo documento enviado pela Sociedade Civil ao Ministério Público - MP 

solicitando informações a respeito do andamento da Lei e pelo lançamento dos editais. 

Informou que nesta reunião a Dra. Veranne, da OAB, se comprometeu junto ao Comitê 

realizar um ofício ao MP sinalizando o cumprimento pela SECEC dos quesitos solicitados 

anteriormente e a perda do objeto da denúncia. Beth Fernandes ratificou a fala da Rita e 

complementou que a preocupação da SECEC é que haja algum entendimento do MP que 

venha barrar o recurso da Aldir Blanc diante de tal denúncia e que até o atual momento não 

foi recebida nenhuma devolutiva que a Dra. Veranne se prontificou a fazer. Informou sobre a 

resposta enviada pela SECEC ao MP respondendo todos os questionamentos solicitados e 

espera que o MP aceite e não barre o recurso a essa altura dos encaminhamentos.   

 Neide Nobre, comunidade cultural, fez um informe referente ao Coletivo Backstage 

Brasília o que disponibilizou nas suas redes sociais vídeos com orientações de preenchimento 

das inscrições da Lei voltada aos bastidores, como a elaboração de portfólio/currículo, 

participar num plantão tira-dúvidas, pois acredita que com informação o acesso é mais 

tranquilo e assertivo pela comunidade.  

 Rênio Quintas, comunidade cultural, ressaltou a importância das emendas para a 

cultura e a transparência estabelecida pela lei da MROSC. Disse que os recursos não se 

prendem a nenhum projeto ou escolha e se trata de uma questão de mandato parlamentar, um 

olhar específico que o mesmo coloca na realidade do orçamento distrital. Relatou já ter 

realizado junto a gestores parlamentares propostas de ampliação do FAC para 0,05%, sabendo 

dos milhões orçamentários disponíveis por parlamentar. Disse que os parlamentares são 

ciosos desses recursos, pois há uma relação direta com seus mandatos e gostam de investir 

naquilo que se identificam e não gostam de intervenções, ou seja, é preciso ter uma conversa 

direta com os mesmos. Acredita que a emenda deve ser mais uma forma de financiamento da 

cultura, pois se trata de um fomento virtuoso e legítimo por ambas as partes, tanto do 

parlamentar quanto de quem implementa, assim como a SECEC que vem realizando um 

trabalho fantástico implementando de maneira positiva na cultura. Lembrou a todos que a 

realização da votação da Lei Orçamentária Anual - LOA será realizada no dia 15/12/2020. 
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Solicitou atenção de todos neste caso principalmente após o recebimento da carta do 

Secretário de Economia, André Clemente, informando tardiamente o saldo de 34 milhões ao 

FAC após a ação feita pelo TCDF, a ser executado ainda este ano, porém inexequível pelo 

tempo para execução. Explicou que a SEEC lança o valor fora do tempo hábil para execução e 

retira em janeiro do ano seguinte, o que tecnicamente deveria ser lançado no dia 31 de janeiro 

não é realizado além da não publicação do saldo remanescente, desrespeitando a LOC. 

Orientou que todos entrassem em contato com seus parlamentares solicitando atenção na 

LOA, pois esse direito garantido por Lei (34 milhões) não pode ser desconsiderado, 

principalmente em 2021, que será um ano de grandes dificuldades, e garantir os recursos 

protegidos por Lei. Relatou que o objeto da preocupação é os recursos destes 34 milhões 

inscritos para a votação da Câmara legislativa não podem voltar para o Tesouro e devem ficar 

alocados na SECEC para que no início de janeiro a Secretaria possua elementos para criar e 

aproveitar editais como o FAC Regionalizado e Áreas Culturais já prontos. 

     Em resposta ao questionamento dos Gerentes de Cultura referente a composição da 

lista tríplice, Wellington esclareceu que o gerente de cultura interino precisa se licenciar do 

cargo para concorrer por ser considerado membro nato no CRC.    

 

Art. 65 Ajustes e aprovação final 

 A Secretária Executiva, Joana Macedo, disponibilizou o documento com os 

levantamentos apontados após análise da Assessoria Jurídico-Legislativa da SECEC para as 

deliberações finais. Foram realizadas em conjunto algumas adaptações sugeridas, porém 

diante da dificuldade pela linguagem jurídica, no intuito de não prejudicar o objeto proposto 

de acesso à cadeia produtiva proposta inicialmente por tal fator e o avançar da hora, foi 

deliberado que o documento ficará disponível por mais uns dias no drive para 

complementações a serem realizadas com foco, por cada Conselheiro, e então finalizar os 

encaminhamentos para sua publicação.  

 Wellington ressaltou que há dois anos o CCDF vem tentando um corpo jurídico que 

auxiliasse mas ainda não obteve retorno e é necessário um esforço dos Conselheiros para 

apoiar a Secretária Executiva na construção deste texto o mais breve possível.  
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Eleições CRCs: Segunda Chamada 

 Wellington informou sobre a realização dos recursos que será disponibilizado pela 

Secretária Executiva aos Conselheiros para análise e então a divulgação do resultado final das 

candidaturas habilitadas no dia 10 de dezembro de 2020. Joana lembrou que as votações serão 

realizadas do dia 14 a 18 de dezembro.  

 Beth informou que neste certame o Núcleo Bandeirante relatou desconhecer os atuais 

candidatos que estavam em diligência para contatá-los. Disse não considerar um contato 

pessoal direto por telefone, pois acha ser um privilégio sobre os demais candidatos do certame 

que foram informados por e-mail como pré-determinado porém, diante da sugestão da Rita 

em realizar um contato mais amplo com a RA para que todos fiquem atentos ao que está 

sendo realizado, Beth pediu ajuda ao outros conselheiros na realização deste contatos diante 

da imensa demanda de trabalho que possui por ser a coordenadora de uma das linhas da Aldir 

Blanc neste atual momento até o dia 10/12/2020.  

Dayse Hansa perguntou sobre a devolutiva da minuta do regimento interno 

encaminhado pelo CCDF determinado para o dia 16/12. Wellington informou que conforme 

explicado na reunião anterior a devolutiva está determinada para o dia 31/12 e todos serão 

devidamente informados. Lembrou da reunião do dia 10 para uma conversa sobre os 

Conselhos Regionais.     

 

Lei Aldir Blanc  

 Wellington informou sobre a realização de uma live pela SECEC para retiradas de 

dúvidas sobre a Lei, às 16h00, no dia 09/12 pelo canal oficial do youtube. Beth informou que 

a SECEC/ASCOM está reunindo todas as questões para responder nesta live, e tudo 

apresentado hoje e em todos outros meios de comunicação será levado para a equipe.   

 Wellington informou sobre uma live do Fórum Centro-Oeste de Cultura, hoje às 

19h30, com toda região para denúncias, esclarecimentos e melhoramentos à lei.  

 Rita Andrade agradeceu a reabertura de comunicação da Secretaria. Perguntou sobre a 

retirada da obrigatoriedade de apresentação de certidões na linha 03, porém foi acrescida uma 

consulta ao SIGGO/DF e ao CEPIN e se isso não seria uma substituição à exigência anterior. 

Sol Montes respondeu que o SIGGO e o CEPIN é para quem está impedido de contratar ou 
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executar algum serviço com administração pública, mas está buscando maiores informações e 

esclareceria em breve.  

Neide Nobre pronunciou pelo não retorno da verba aos cofres públicos e o seu devido 

destino à mesa e contas da comunidade cultural. Disse que o que está sendo vivenciado agora 

é o reflexo da demora em iniciar as ações por parte da gestão e solicita respostas exatas para 

avançar. Quer entender porque no inciso II da lei está sendo solicitado para espaços 

documentos de coletivos e vice-versa, acha que se foi inscrito em determinada linha é isso que 

deve ser considerado. Lembrou que quem decidiu usar como valor único no inciso II, duas 

parcelas de 10 mil foi o gestor e não a lei. Compreende a preocupação do gestor em seguir 

certos parâmetros, mas não consegue entender como uma lei criada para ser tranquila está se 

tornando complicada no decorrer da execução. Reforçou a necessidade de respostas aos e-

mails enviados e questiona o alto índice de inabilitação, sendo que a lei vem com a empatia de 

atender a quem precisa. A Conselheira Beth disse que houve um atraso pois enquanto não 

havia recurso para se empenhar não era possível agir. Ressaltou que a equipe está trabalhando 

sem intervalos e acrescentou que as documentações solicitadas sobre espaços e coletivos são 

solicitadas pois na inscrição não há a comprovação de tais locais e instituições, e de alguma 

forma, por questão de justiça e justificativa é necessário tal comprovação. Relatou que muitos 

espaços apresentaram declarações simples e acredita que irão fluir rapidamente as análises 

diante do aumento da equipe por determinação do Secretário. Disse que todos os e-mails estão 

sendo respondidos inclusive por ela.                   

   Sol Montes, em atendimento a Conselheira Rita esclareceu que após consulta a PGDF 

foi autorizado a não necessidade de apresentação das certidões. Quanto à consulta ao SIGO e 

ao CEPIN explicou que se algum agente não prestou contas do recurso que pegou da gestão 

pública será barrado, assim como a não prestação de contas em algum convênio junto ao 

Governo. Explicou que caso o débito seja pela Fazenda o recurso será recebido, mas caso seja 

no âmbito Federal, não receberá, pois a própria Lei é um recurso Federal.  

 Raphael Veiga, comunidade cultural, relatou que até agora existem pessoas que não 

receberam o retorno das diligências mesmo recebendo documentação para assinatura do SEI. 

Disse estar ajudando o Governo de Goiás a fazer a implantação da Aldir Blanc em toda a 

Chapada dos Veadeiros e está sendo muito difícil diante da perda de todos os prefeitos nas 
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eleições, que acabaram abandonando os encaminhamentos. Relatou que servidores de Goiânia 

fizeram um mutirão de cadastramento por conta própria em todas as cidades da Chapada, 

mobilizando todos os espaços culturais, e com apoio da comunidade foram cadastrados. 

Solicitou um olhar mais humano ao auxílio tomando como exemplo tal relato. Questionou 

como os mediadores que fazem programas educativos para os museus se encaixam na linha II, 

dos Museus. Beth disse que a linha 01 e 02 dos editais são voltadas para pessoas físicas, então 

acredita que eles serão contemplados. Sol complementou que a linha 02 é voltada para os 

profissionais de backstage, então tais profissionais citados por Raphael estão inseridos na 

linha 01, basta comprovar seu portfólio ser agente cultural. Sol relatou que por se tratar de 

uma proposta iniciada do zero, a linha 02 requer mais atenção em sua execução, 

diferentemente da linha 01 e 03, como por exemplo, a assinatura individual por processo. 

Complementou que os servidores estão trabalhando ininterruptamente para atender toda 

comunidade num trabalho sensível, humano e comprometido. Disse ter ampliado a equipe e 

acredita que as respostas serão mais céleres a partir de agora.  

Silvio Rangel, comunidade cultural, informou a realização de duas reuniões do Comitê 

Consultivo junto à SECEC para tratar da denúncia feita ao MP.  Disse estar descontente com 

o tratamento recebido pela SECEC sendo o comitê apenas informado das ações apesar de ser 

um Comitê Consultivo. Disse que não foram atendidos pelo acordo realizado pela linha 03. 

Quanto ao SIGGO e CEPIN relatou não ter observado nenhum impedimento diante de tal 

consulta pela Lei Aldir Blanc, mas sim pelo recebimento do auxílio de R$600, e considera tal 

ação uma substituição da obrigatoriedade das certidões fiscais. Reforçou as crescentes  

dúvidas pela sociedade civil  e a falta de resposta pela Secretaria. Ao consultar o site observou 

que na linha 01 ainda haviam muitos projetos em análise e questionou quais seriam essas 

análise pela Secretaria uma vez que a Dataprev já havia aprovado os cadastros analisados 

previamente pela instância e ainda não receberam. Entende o curto prazo e o esforço da 

Secretaria mas reforça a necessidade de sanar os questionamentos pois estão todos inseguros, 

inclusive pela falta da divulgação de um planejamento de pagamentos.  

Rita relatou ter acompanhado o evento realizado pelo Coletivo Mulheral, do qual a 

Conselheira Fernanda faz parte, e ficou preocupada com os relatos feitos pela necessidade que 

a comunidade vem passando, como atos de despejo. Disse ter sido procurada por coletivos 
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para informações sobre a Lei e recebeu relatos de desespero da cadeia produtiva considerando 

mudar de profissão para conseguirem se alimentar e viver. Estão todos muito preocupados 

com 2021 e com a falta de cronograma de pagamento pela gestão, ainda mais com a 

representatividade da chegada das “festas” de final de ano para uma família inteira. Ratificou 

a fala do Silvio sobre a não necessidade de consulta pelo SIGGO e CEPIN a essa altura sem 

ser previsto em Lei. Relatou também o compromisso feito pelo Secretário de Cultura que os 

recursos chegarão ao seu destino durante a reunião realizada junto ao Comitê Consultivo. 

Reforçou que o recurso é da comunidade cultural. 

Em resposta ao argumento de Silvio sobre a falta de diálogo, Sol Montes relatou que 

houveram 13 reuniões das quais o direito de fala foi prevalecido inclusive para o mesmo. 

Disse sobre a posição de humildade pelo Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, ao 

compartilhar a dificuldade que a SECEC estava passando. Em relação a linha 01, informou 

que o Dataprev não faz análise, mas sim avisa sobre o recebimento do auxílio emergencial 

governamental e todas as análises documentais, como comprovante de endereço e afins, são 

realizadas pela Secretaria, por isso o “status” de análise no site. Informou que o próprio 

Dataprev consulta o CEPIN para informar qualquer questão conflituosa como explicado mais 

cedo.  

Beth Fernandes, no que se refere aos editais do Gran-Circular, linha 03, informou 

causar estranheza nos baixos os números de inscrições  e solicitou apoio da comunidade em 

divulgar o informe inclusive para evitar acúmulos no último dia da inscrição.        

Neide Nobre, com dúvida, perguntou se a linha 03 também era voltada para espaços 

além da linha 04. Disse que as pessoas não estão se inscrevendo por não se sentirem 

pertencentes, com possibilidade de acesso. Questionou como está sendo realizada a 

interpretação da Lei diante das grandes variações de análise apresentadas dentro de um único  

critério.  Sol respondeu que a interpretação da Lei é baseada na Portaria 187/2020. Neide 

replicou dizendo que um espaço cultural em nome de uma pessoa não deixa de ser espaço 

cultural, porém houveram indeferimentos no recebimento do recurso, por isso questiona tais 

interpretações da Lei. 

Rita sugeriu que as lives feitas pela SECEC seja em formato de debate como esta 

reunião, com participação ativa da comunidade, e não em forma de transmissão pelo canal do 
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youtube, um canal apenas de escuta. Que façam o máximo de salas de debates e não 

transmissão, que seja todos os dias. Relatou o susto que a comunidade teve ao descobrir 

diante da falta de diálogo sobre o encaminhamento tardio do processo pela Secretaria de 

Economia para a CLDF e a importância do debate no desenvolver do processo para que não 

haja mais surpresas.  

Raphael Veiga relatou a abertura de debate pelo Governo do Goiás e o quanto isso foi 

enriquecedor, facilitando o processo, trabalhando em conjunto com a comunidade. 

Questionou novamente sobre a demora de assinatura do termo de ajuste dos inscritos já 

aprovados. Sol Montes respondeu que não se trata somente de uma assinatura, mas sim a 

construção de um processo completo, com parecer de justificativa de pagamento, sendo então 

encaminhado para a validação e então o pagamento. Relatou que esta etapa já está sendo 

alcançada e acredita que em breve sejam chamados para a assinatura do termo de ajuste. 

Informou que no dia anterior a SUAG informou a liberação do primeiro lote de pagamento.  

Rita disse que esse tipo de esclarecimento traz alívio para comunidade e reforçou pela 

importância de diálogos como este. 

Wellington informou sobre a elaboração de um documento pelo CCDF à SECEC com 

as sugestões apresentadas no decorrer desta reunião, inclusive pela abertura das lives. 

Lucas Rafael, comunidade cultural, relatou que muitas pessoas dizem ter enviado a 

documentação, porém sem retorno de confirmação e sugeriu a realização pela SECEC. Sol 

informou que  as confirmações estão sendo feitas e qualquer sugestão e mais questionamentos 

podem ser enviados para o e-mail premiosaldirblanc@gmail.com. 

Wellington encerrou a reunião informando sobre o recesso do CCDF, porém os 

acompanhamentos sobre a Lei Aldir Blanc e demais demandas continuarão pelos bastidores.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página 12 de 12 

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  

Solisângela Rocha dos Montes  

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 

453ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08/12/2020 
VIA GOOGLE MEET 

 
Iara Alves 
10:01 
Bom dia! 
Neide Nobre 
10:03 
Bom dia! 
Nômade Vídeoarte 
10:06 
bom dia 
Neide Nobre 
10:07 
Bom dia Rosemaria gerente de Cultura de Sobradinho. Nosso quadradinho querido. 
Beth Fernandes 
10:09 
bom dia pessoal! 
Fernanda Morgani 
10:10 
Bom dia comunidade! 
Dayse Hansa 
10:11 
Bom dia pessoa 
*pessoal 
Raphael Veiga 
10:11 
Bom dia pessoal!! 🌻 
Francisco Silva 
10:13 
nem a zaga do flamengo defende o mengão  
kkkkk 
Neide Nobre 
10:13 
Pepa 
Kkk 
Beth Fernandes 
10:15 
mil dias sm resposta 
Você 
10:15 
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 453ª REUNIÃO ORDINÁRIA Data: 08 de 
dezembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: Videoconferência, via Google Meet Sala 
sujeita a lotação. 10h15 - INFORMES O projeto Estúdio Social ORDEM DO DIA 10h20: Art. 65 
Ajustes e aprovação final 11h00 - Eleições Segunda Chamada 12h00 - Lei Aldir Blanc 13h00 - 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
Beth Fernandes 
10:16 
tenho comunicado sobre esse informe 
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Neide Nobre 
10:18 
Quero me inscrever para informes 

Beth Fernandes 
10:22 
Esse é o caminho correto. 
Tereza Padilha 
10:30 
parabéns ao projeto. cheguei tarde, no meio da fala, mas sei o quanto e complicado denuncia  
Rita Andrade 
10:31 
Belo projeto Janete!  
Fernanda Morgani 
10:31 
Denegrir? 
Beth Fernandes 
10:31 
Obrigada, Janete 
Fernanda Morgani 
10:31 
Vamos ajustar as falas gente. 
Rita Andrade 
10:31 
Eu tenho um informe! 
Me inscrevo 
Renio Quintas 
10:31 
me inscrevo Presidente 
Beth Fernandes 
10:32 
Tenhp um informe, presidente. Peço a palavra assim que possível. 
Renio Quintas 
10:32 
Parabens Janete 
belissimo \projeto 
Janete Silva 
10:33 
obrigada pessoal, estou a disposição 
Pedro Paulo de Oliveira 
10:33 
Obrigado Janete. Parabéns pelo projeto. 
Janete Silva 
10:33 
renio você genio da cultura, muito obrigada pelas suas palavras 
Beth Fernandes 
10:33 
São todos publicados no DODF 
Janete Silva 
10:33 
obrigada pepa vc é fera 
beth obrigada, me coloco a disposição 
Beth Fernandes 
10:34 
é dinheiro público, por isso o controle é rigoroso 
Rosemaria Alvez 
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10:34 
iSSO MESMO WELLINGTON...Dinheiro Público todos queremos saber. 
Janete Silva 

10:35 
foram mais de 100 mil visualizações o projeto, mais de 300 bandas inscritas, mais de 20 mil 
likes,  
Neide Nobre 
10:35 
Transparência e pleno acesso. 
Janete Silva 
10:36 
e tivemos mais de 200 votações com quase 400 mil votos o projeto Estudio Social - II EDIÇÃO 
Cacá Silva 
10:36 
O MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, é uma Lei Nacional. E 
permite a realização do Termo de Fomento, uma parceria entre a Administração Pública e a 
OSC. 
Janete Silva 
10:36 
Convidamos a todos e a todas para conhecer nossos estúdios e ver as tranmissões que 
realizamos, muito obrigada 
Tereza Padilha 
10:37 
Neide, acho fundamental a transparencia. 
Cacá Silva 
10:37 
Já conferi vários Termos de Fomento expostos no site da SECEC/DF. 
Dayse Hansa 
10:38 
Termos de fomento são muito mais fiscalizados do que o FAC 
Tereza Padilha 
10:38 
eu sou fiscalizada direto pela secretaria. acho perfeito essa fiscalização. 
Dayse Hansa 
10:38 
Acho fundamental fiscalizar termos de fomento sim, mas tb que todos os FACs sejam 
fiscalizados tb 
Wellington Abreu 
10:38 
o CCDF é um orgão fiscalizador tb... importante ficar a par de tudo isso 
Dayse Hansa 
10:39 
O dinheiro é o mesmo: público 
Renio Quintas 
10:39 
Presidente reitero minha inscrição 
Wellington Abreu 
10:39 
ok  
Cacá Silva 
10:39 
Ser fiscalizado não é problema, ser fiscalizado e ter o ok, é ótimo, pois fica público que não 
houve erro, o erário foi bem aplicado. 
Janete Silva 
10:40 
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cumprimos as 60 lives, e todos os nomes dos artistas está no relatório que 
já apresentamos. E todas as lives estão disponivel no 
site:www.estudiosocial.com.br 

Dayse Hansa 
10:40 
Sim Caca. Preferencialmente todas as planilhas e projetos. 
Na íntegra 
Cacá Silva 
10:41 
Dayse Hansa, concordo! 
Dayse Hansa 
10:41 
O FAC precisa avançar nisso tb 
Cacá Silva 
10:41 
Janete Silva, parabéns, sucesso e fé sempre! 
Dayse Hansa 
10:41 
Há um deficit na fiscalização dos FACs 
Janete Silva 
10:41 
obrigada cacá, grande apresentador.... 
Cacá Silva 
10:42 
Janete Silva, obrigado! 
Tereza Padilha 
10:42 
Tenho certeza que a secretaria esta se empenhando.  
Cacá Silva 
10:42 
Sol, ótimas colocações. 
Neide Nobre 
10:45 
A Lei Aldir Blanc está com curto prazo para executar. Essa força tarefa é indispensável para 
celeridade da execução. 
Renio Quintas 
10:47 
sim senhor 
Você 
10:49 
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 453ª REUNIÃO ORDINÁRIA Data: 08 de 
dezembro de 2020 Horário: 10h00 às 13h00 Local: Videoconferência, via Google Meet Sala 
sujeita a lotação. 10h15 - INFORMES O projeto Estúdio Social ORDEM DO DIA 10h20: Art. 65 
Ajustes e aprovação final 11h00 - Eleições Segunda Chamada 12h00 - Lei Aldir Blanc 13h00 - 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
Nômade Vídeoarte 
10:53 
mas não foi uma denuncia, foi um pedido de explicações das ações da secec 
Neide Nobre 
10:53 
Essas respostas/explicações que foram destinadas ao MP podem ser disponibilizadas para 
conhecimento da sociedade civil 
silvio rangel 
10:54 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.estudiosocial.com.br%2F


 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 
Bom dia comunidade cultural 
Beth Fernandes 
10:54 

Neide, cabe ao MP a divukgação ou não de um documento oficial 
Rosemaria Alvez 
10:56 
maravilhosa iniciativa, ´precisamos orientar e passar para a frente 
Rosemaria Alvez 
10:57 
Parabéns !!! 
Tereza Padilha 
10:57 
bom dia Maestro! 
Rosemaria Alvez 
10:57 
Bom dia 
Neide Nobre 
10:59 
Quero aqui registrar é exaltar a iniciativa do coletivo Backstage Brasília. O esforço coletivo de 
orientação ao pertencimento. 
Dayse Hansa 
11:00 
Um bom caminho é o FPC Maestro 
Tereza Padilha 
11:01 
Nem todo mundo sabe que a osc e tem por obrigação colocar transparencia.  
Neide Nobre 
11:01 
Lembrando sempre que o recurso das emendas estão com o parlamentar mais são da 
população. 
Dayse Hansa 
11:02 
Todos os recursos são do povo Neide 
Todos, absolutamente todos 
Tereza Padilha 
11:02 
Sim, Neide, todos sabem. o problema que nem todo mundo quer colocar a transparencia \ 
Dayse Hansa 
11:02 
Não vamos demonizar as emendas 
Há parlamentares, sobretudo da esquerda que fizeram projetos q socorreram a comunidade 
cultural qdo nada havia na pandemia 
Beth Fernandes 
11:02 
Emendas são importantes, Dayse 
Dayse Hansa 
11:03 
Há problemas, mas não vamos demonizar 
Transparência vale para emendas, LIC e FAC 
Tereza Padilha 
11:03 
Temos um trabalho gigante para que todos tenham esse conhecimento.  
Rosemaria Alvez 
11:04 
eleicao 
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Rosemaria Alvez 
11:06 
rsrsrsrsrs 

Neide Nobre 
11:06 
Rsrs 
Beth Fernandes 
11:07 
cai  
Cacá Silva 
11:18 
Incluir tudo!!! 
Dorival Brandão 
11:18 
Fernanda 
Tais limitações podem ser discutidas no âmbito do edital 
Podemos ampliar a discussão da necessidade do ceac 
Dorival Brandão 
11:19 
E a implementação do id da cultura 
Dayse Hansa 
11:20 
CEAC é uma eterna discussão 
janilce rodrigues 
11:21 
O CeAc é a identificação do agente ,acho importante. Comprovante de atividade cultura e 
artística. 
Dayse Hansa 
11:22 
Semana passada conversava c antigo conselheiro do ccdf 
Dizia q o CEAC qdo criado em 1900e bolinha, não era o objeto do ceac, projetos 
Era para criar portifólio 
Dorival Brandão 
11:24 
O limite me parece que já se estabelece na lei orgânica 
Mas acho que devemos ampliar para além do ceac 
Dayse Hansa 
11:25 
A própria Aldir Blanc tem demonstrado o acesso de gente q NUNCA teve CEAC 
Gente do DF 
Q não manja da gestão ou esta inserido em grupos e fóruns 
TERCIO SOUSA 
11:25 
Bom dia! Tercio Mendes - Gerente de Águas Claras. 
Dayse Hansa 
11:25 
Importante AMPLIAR, nunca restringir 
Dorival Brandão 
11:26 
Acho que temos que enfim enfrentar o debate sobre o acesso aos recursos da cultura 
Dayse Hansa 
11:26 
Ampliar, ampliar e ampliar 
Neide Nobre 
11:26 
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Siscult tem cadastro de artistas de fora do DF? 
Dayse Hansa 
11:27 

Retomar todos os cadastros 
Dorival Brandão 
11:27 
Pessoal, podemos criar as regras de barreira de localidade e tempo de atuação 
Dayse Hansa 
11:27 
O sicult foi analisado por banca 
Renio Quintas 
11:27 
Siscult está descontinuado gente 
Dorival Brandão 
11:28 
Tenho pautado o ID cultura como cadastro geral como esta nas metas do plano distrital de 
cultura 
Dayse Hansa 
11:28 
Esta descontinuado,porém, enquanto ID cultura não vinga, não restringir, jamais 
Neide Nobre 
11:28 
Sim no Siscult tem artistas de fora do DF. 
Dayse Hansa 
11:28 
Pelamor das Deusas gente 
Dorival Brandão 
11:28 
Pedido de inscrição 
Dayse Hansa 
11:29 
Não Neide, não há cadastro de fora no siscult nao 
Doriva,pai do siscult pode confirmar 
Cacá Silva 
11:29 
Dorival Brandão, mestre, sobre "Pessoal, podemos criar as regras de barreira de localidade e 
tempo de atuação" isso vai contra o que está determinado na Lei 8.666/93.  
Dorival Brandão 
11:29 
Ceac, ID e outros mecanismos de acesso admitidos pelo poder público em consonância com o 
CCDF 
Dayse Hansa 
11:29 
Siscult era um cadastro de agente do DF 
Nômade Vídeoarte 
11:30 
sim, chegou ontem, abriu hj, amanha ta executando show com artistas de fora 
Dayse Hansa 
11:30 
Para ajudar a oportunizar q agentes q não se apresentavam em eventos, tivessem 
oportunidade de participar, tinha ideia de rodízio tb 
Dorival Brandão 
11:30 
Caca o fundo de apoio a cultura tem regramento próprio 
Se for utilizar como parâmetro a 8666 não vamos ter nenhuma barreira 
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Cacá Silva 
11:31 
Muitos músicos no DF, acham que o SISCULT é válido. 

Renio Quintas 
11:31 
Não esqueçam do Decreto 39.896/2019 que deve ser cancelado para o bem do FAC e do 
sistema de arte e cultura do DF que já contou com uma ação nessa direção solicitada junto ao 
CCDF e um PDL que fizemos na Câmara Legislativa! 
Dorival Brandão 
11:31 
Presidente 
Renio Quintas 
11:32 
Verdade Cacá mas está funcionando mais como base de dados 
Dayse Hansa 
11:32 
Sim Caca, olha o abismo. E tem artista q tinha cadastro no siscult e não tinha ou tem ceac 
Dorival Brandão 
11:32 
Proponho que a redação finalizada pelo CCDF fique aberto por um tempo para contribuições 
dentro de espaço de consulta pública 
Dayse Hansa 
11:33 
Concordo Doriva, contribuições dos CRCs 
Dorival Brandão 
11:34 
Onde tiver ceac escrito haver necessidade de se incluir o que ficar como cadastro válido 
Dorival Brandão 
11:35 
Cacá lembrando que o Fac já possui regras de barreira de localidade... e para o ceac é 
considerado tempo de atuação... 
Isso nunca foi considerado como afronto a 8666/93 
Fernanda Morgani 
11:37 
Doriva....esse texto já foi colocado em.consulta pública 
Dorival Brandão 
11:38 
Wellington e Fernanda, vale lembrar que com a ideia de ampliação do Ceac essa ideia tem que 
ser repercutida a toda citação do CEAC 
Fernanda, mas hoje teremos muitas modificações a partir da participação dos conselheiros 
Fernanda Morgani 
11:39 
Entendo. Por mim não teria problema 
Dorival Brandão 
11:42 
Se considera concomitante projeto em que o proponente já tenha entregue relatório de 
prestação de contas e este ainda não avaliado? 
Iara Alves 
11:42 
estou aqui 
problema com meu audio 
Dorival Brandão 
11:43 
Postei aqui minha contribuição 
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Hahahah 
Dorival Brandão 
11:44 

Me inscrevo 
Dayse Hansa 
11:44 
Seria bom o CCDF ter um corpo jurídico hein? 
Dorival Brandão 
11:45 
Rola de se inscrever? 
Dayse Hansa 
11:45 
O problema é que oFAC 2018pagou-se em 2020 
Demora entre 1 a 2 anos para celebrar projeto 
Se pagasse no exercício, va la 
Dayse Hansa 
11:47 
Mas é preciso analisar que a maquina emperra os processos. 
Dayse Hansa 
11:49 
Obrigada Wellington 🙏🏽 
Beth Fernandes 
11:50 
estamos debatendo a forma do texto, apenas.Já votamos a questão 
Dorival Brandão 
11:53 
Agradeço aqui o espaço para expor minha opinião. Preciso sair para uma sessão de 
fisioterapia 
Quero continuar a contribuir 
Há braços! 
Neide Nobre 
11:57 
Pepa pode dar informações como está o processo na FERCAL? 
Beth Fernandes 
11:59 
Nesse caso, peço ajuda a minha suplente e ao presidente, para essa ação. Eu estou 
impossibilitada de fazê-lo, como já expliquei ao Conselho 
Fernanda Morgani 
12:00 
Ok 
Ainda To de atestado mas ajudo 
No que meu telefone permitir 
Beth Fernandes 
12:01 
otimo, Fernanda. Fique boa logo! 
Dayse Hansa 
12:02 
E possível pessoal? 
Antes de passar para Aldir Blanc, queria saber se poderia me inscrever para tirar uma duvida 
sobre prazo de devolutivas dos regimentos dos CRCs 
Rita Andrade 
12:03 
me inscrevo 
Neide Nobre 
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12:03 
Quero me inscrever 
Raphael Veiga 

12:03 
Me inscrevo 
silvio rangel 
12:04 
Gostaria de falar 
Dayse Hansa 
12:06 
Obrigada 🙏🏽 
Você 
12:10 
Inscritos: Neide Nobre Raphael Veiga Silvio Rangel 
Wellington Abreu 
12:11 
Fórum Centro Oeste de Cultura - 08/12/2020 às 19h30 Mato Grosso - Cuiabá Goiás - Goiânia 
Mato Grosso do Sul - Campo Grande Brasília - Distrito Federal Participe! Dia 08/12/2020 às 
19h30 Inscrição pelo link: https://forms.gle/MNxo3oyMosJFETtD7 Reunião via google meet - 
meet.google.com/cgv-kiux-foh 
Beth Fernandes 
12:14 
todos os emails estão sendo respondidos 
Rosemaria Alvez 
12:15 
Parabéns Neide Nobre, fala com maestria e conhecimento... facilita meu povo é preciso chegar 
nos Beneficiarios  
Neide Nobre 
12:17 
É isso nós desde o inicio acreditamos que o recurso chegaria. 
Rita Andrade 
12:17 
me inscrevo 
Tereza Padilha 
12:23 
Que ótimo Rafael! 
Neide Nobre 
12:24 
O que é que caracteriza um espaço para o inciso 2? Qual o padrão de critérios que vcs 
adotaram? 
Beth Fernandes 
12:26 
Neide, comprovar que o espaço existe pelo portfolio , documentos e /ou declaraçao 
Dayse Hansa 
12:28 
Sol, fica como sugestão, haveria algum canal direto para essas dúvidas da linha 2? Uma vez q 
existem essas especificidades inclusive de fazer Termo de Ajuste? 
Beth Fernandes 
12:29 
começou o cai cai aqui. Internet vai piorando neste horário 
Dayse, você está falando da Linha 2 da AB, ou da linha 2 dos editais? 
Raphael Veiga 
12:32 
Quem está esperando a assinatura apenas do Termo De Ajuste a mais de uma semana, qual a 
previsao da data que vai acontecer eata assinatura 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FMNxo3oyMosJFETtD7
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?? 
Esta* 
Dayse Hansa 

12:33 
Isso tá confuso mesmo. Me refiro a Linha 2 (espaços e coletivos) 
Pq o processo dessa linha é mais burocrático 
Neide Nobre 
12:33 
Como podemos fazer pesquisa para sabermos nossa situação nesses dois sistemas o SUGGO 
é CEPIM? 
Sol Montes 
12:39 
No site da Secretaria de Economia Neide.  
Rosemaria Alvez 
12:40 
Verdade Rita 
Beth Fernandes 
12:40 
www.siggo.fazenda.df.gov 
Neide Nobre 
12:41 
A Lei Aldir Blanc se propõe desde o início a ser uma Lei Empatica, e auxiliar os trabalhadores e 
trabalhadoras da Cultura que sempre se mantiveram com seus ofícios e atualmente precisar se 
valer desse auxílio para sobreviver. Solicito que não façamos uma lei em cima da Lei Aldir 
Blanc. 
Renio Quintas 
12:42 
Beth esse site não carrega 
Beth Fernandes 
12:42 
Precisa ter dignidade parasaber quando abaixar a cabeça, certo? Tomara todos o fizessem 
Tereza Padilha 
12:45 
O Barto é sensível.  
Dayse Hansa 
12:46 
Busquei no Google pessoal 
Segue 
https://siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/FrmLogin.aspx 
Neide Nobre 
12:47 
Temos que nos cadastrar no sistema SIGGO? 
Dayse Hansa 
12:48 
Eu penso q a pessoa precisa assinar uma declaração 
Renio Quintas 
12:48 
Siggo so pode ser acessado aos funcionarios do governo 
Neide Nobre 
12:49 
Quero me inscrever 
Dayse Hansa 
12:49 
Beth, talvez pq as pessoas pensem q não podem se escrever 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.siggo.fazenda.df.gov%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsiggo.fazenda.df.gov.br%2FSIGGO%2FFrmLogin.aspx
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Talvez fosse legal falar na Live isso 
Beth Fernandes 
12:50 

Dayse isso foi bem esclarecido na live. E vamos esclarecer de novo 
Sol Montes 
12:51 
Todos os critérios estão estabelecidos na Portaria 183/2020 Neide. 
Portaria Secec 183/2020 
Beth Fernandes 
12:52 
Só comprovar que tem ou administra o espaço. Já lhe expliquei Neide 
Raphael Veiga 
12:54 
Posso falar 
?? 
Neide Nobre12:55 
Conselheira Beth sim vc me explicou, estou aqui colocando situação que nos chegaram e que 
as pessoas estão  tendo que suprir diligência em cima de diligência. 
Rosemaria Alvez 
12:56 
O TEMPO U R G E  
silvio rangel 
12:56 
Gostaria de falar 
Nômade Vídeoarte 
12:56 
Inscrição 
Renio Quintas 
12:56 
Estamos juntos Mocada1 Abração a todos! 
Vamos conseguir!!!! 
Beth Fernandes 
12:56 
Neide, desculpe. Me empolguei e falei demais.  
Renio Quintas 
12:58 
Moçada tenho que sair abração ! Vamos conseguir! 
Beth Fernandes 
12:58 
A linha 3 dos editais é só para coletivos. 
Beth Fernandes 
13:00 
Neide voltando a esclarecer (porque misturei as linhas). Linha 3 dos editais é só para coletivos. 
Neide Nobre 
13:01 
31/12 é o prazo da Lei Aldir Blanc, o que acontecerá se chegar dia 31/12? 
Beth Fernandes 
13:02 
Presidente e demais, vou precisar sair da reunião. 
Neide Nobre 
13:02 
E o passos necessários estiverem em andamento? 
Beth Fernandes 
13:02 
Estou com agenda em seguida.  
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Wellington Abreu 
13:02 
obrigado Conselheira Beth 

Beth Fernandes 
13:03 
Obrigada a todos pela atenção e até o ano que vem 
espero que um ano muito melhor para todas, todos e todes 
Sol Montes 
13:09 
premiosaldirblanc@gmail.com 
Linha 3 - premiosaldirblanc@gmail.com 
Linha 2 - diligenciadf2.aldirblanc@gmail.com 
Neide Nobre 
13:10 
Inciso 
Sol Montes 
13:10 
Boa tarde gente. Fiquem tod@s na Paz. 
Tereza Padilha 
13:11 
feliz natal! ate 2021!  
nao foi um ano bom nao 
Neide Nobre 
13:11 
Boa tarde 
 

 


