
CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA DO DF 

 

Em 2015 foram realizados 24 Diálogos Culturais com as 31 Regiões Administrativas do DF, 

ação de audiência pública com a presença do Secretário Guilherme Reis e de sua equipe.  

 

Com caráter colaborativo, os Diálogos Culturais tinha como objetivo consultar a comunidade do 

DF sobre suas demandas e propostas de ações que comporiam o Plano de Cultura do DF, anexo 

único da Lei Orgânica da Cultura, ferramenta que institui o Sistema de Arte e Cultura do DF. 

 

Na mesma ocasião, foram mapeadas a situação dos Conselhos Regionais de Cultura de cada 

cidade. Apesar da reconhecida necessidade de atuação dos Conselhos Regionais, por meio da 

publicação da Lei 1960, de junho de 1998, o que foi verificado é que apenas 7 Conselhos 

estavam vigentes, mas, em sua maioria, com nível precário de funcionamento pela falta de apoio 

do poder publico e pela inadequação da estrutura dos antigos Conselhos.      

 

Ao final de 3 meses do processo de escuta, a Secretaria de Cultura do DF propôs ao Conselho 

de Cultura do Distrito Federal (o Conselhão) o fortalecimento das instâncias de participação 

social, o que incluía o debate sobre a reestruturação dos Conselhos Regionais e do fluxos de 

proposição de politicas culturais por meio da base.  

 

O Conselho de Cultura encampou a proposta, e, após profundo diálogo com a Secretaria de 

Cultura do DF, propôs a atual estrutura: quebra da paridade entre as lideranças comunitárias e os 

representantes do poder publico e a criação de 8 Comitês Macrorregionais de Cultura, instância 

intermediária onde participam dois Conselheiros do Conselhão, um representante da 

Coordenação Regional de Ensino e presidente e vice de cada Conselho Regional da 

macrorregião.      

 

Em maio de 2016, iniciou-se o processo de comunicação sobre a nova estrutura dos Conselhos 

Regionais com quem faz e vive a cultura no Distrito Federal.  

 

No dia 16/11 houve uma Cerimônia no Palácio do Buriti , dando posse aos 13 primeiros 

Conselhos Regionais de Cultura eleitos (nomeados no DODF Nº 216, quinta-feira, 17 de 

novembro de 2016 - PÁGINA 51 com retificações feitas em 2 de dezembro de 2016, PÁGINA 

34,  do Diário Oficial do Distrito Federal Nº 226), totalizando 143 nomeados. 

 

Os Conselhos Regionais de Cultura que tomaram posse neste dia foram:  

 

1. Samambaia,  

2. Santa Maria,  

3. Sobradinho II,  

4. Recanto das Emas,  

5. Guará,  

6. Paranoá,  

7. Itapoã,  

8. Planaltina,  

9. Riacho Fundo I,  

10. Riacho Fundo II,  

11. Varjão,  

12. Brazlândia e  

13. Ceilândia. 
 

 

 

 

 



A Secult fez a entrega de um certificado aos Conselheiros empossados nesta cerimônia. 

 

Em 29/03/2017 (DODF - páginas 36 a 38) foi publicada a nomeação dos Conselheiros 

Regionais de Cultura da RAs listadas abaixo, com a posse coletiva simbólica durante o I 

Encontro de Conselhos Regionais de Cultura no dia 02/04/2017. 

 

1. Sobradinho I 

2. Estrutural/SCIA 

3. São Sebastião 

4. Fercal 

5. Núcleo Bandeirante 

6. Cruzeiro 

7. Águas Claras 

8. Vicente Pires 

9. Jardim Botânico 

10. Plano Piloto 

11. Park Way 

 

 

Foram realizados 29 seminários e 27 eleições.  

Mais de 1.000 pessoas participaram dos seminários. 

 

O processo de eleição que mobilizou 312 candidatos a conselheiros e mais de 6 mil 

eleitores. 

 

Eleitos 216 membros da sociedade civil e empossados 297 Conselheiros (216 + 81 natos 

entre Administradores seus suplentes e Gerentes de Cultura), 

 

 

Os Conselhos abaixo tiveram suas nomeações publicadas em DODF nº 200 18/10/2017 

página  28: 

 

1. Gama 

2. Lago Norte 

3. Sudoeste 

 

Os Conselhos abaixo ainda não foram instituídos: 

 

1. Taguatinga (eleição a ser realizada) 

2. Candangolândia (eleição a ser realizada) 

 

 
A previsão é que em 2018 serão realizadas eleições em Taguatinga, e Candangolândia.  

 

Na Região Administrativa do Lago Sul e SIA não houve seminário (cancelado por falta de 

inscritos) nem eleições. 

 

 


