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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

No dia dois do mês de julho de dois mil e quinze, na Sala Pompeu de Sousa, da 

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, situada à Via N/2, anexo do Teatro 

Nacional Cláudio Santoro, às dez horas e trinta minutos, sob a Presidência do Senhor 

Victor Ziegelmeyer e após verificação de quórum com as presenças dos Conselheiros: 

André Muniz Leão, Johanne Elizabeth Hald Madsen, Cleri Fichberg, Carlos 

Alberto Ribeiro, Débora Cristhiane S. Aquino da Silva, Pedro César Batista, Luis 

Guilherme Reis, Mariana Soares Ribeiro, Reginaldo de Almeida Moreira e Marcos 

Sílvio Pinheiro, teve início a reunião com a saudação do Presidente a todos os 

presentes. Após breves avisos como o pagamento dos JETONS dos meses de novembro 

e dezembro de dois mil e quatorze que foram pagos, passou-se aos itens de pauta. 

Processos: 150.002.906-2014 – João Carlos Moreira, alteração de ficha técnica, o 

Presidente solicitou a retirada de pauta para melhor análise da solicitação; Processo 

150.003.782-2013 – Luciana Dias Cavalcante, alteração de ficha técnica, o Conselho 

segui o parecer da terceira câmara que indeferiu a solicitação, com abstenção dos 

Conselheiros Pedro Batista, Guilherme Reis e Carlos Alberto Ribeiro. Ainda referente a 

processos o Conselho de Cultura referendou a análise das solicitações de passagens dos 

seguintes processos: Processo: 150.000.571-2015 – Emerson David; 150.000.642-2015 

– Edileuza Penha de Souza; 150.000.598-2015 – Priscila Dayana; 150.000.572-2015 – 

Patrícia Bermudez.  Em relação ao recurso do consultor Raoni Machado para inclusão 

de área de habilitação, o Conselho entendeu que o pedido era intempestivo e não tinha 

previsão legal para a solicitação no referido edital do qual o solicitante participou, com 

isso o pedido foi indeferido. Próximo item de pauta foi referente à proposta de alteração 

da resolução de passagens/diárias e Regimento Interno do CCDF no que diz respeito à 

análise do mérito cultural, que passou a ser realizado pelas câmaras do Conselho de 

Cultura com recurso ao Pleno do mesmo Conselho. O Subsecretário de Fomento e 

Incentivo Cultural comunicou ao Conselho que a Comissão Permanente de Análise de 

Cadastro de Entes e Agentes Culturais, sofrerá alteração na sua composição por 
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incompatibilidade de tempo de alguns membros e que aumentará o número de 

componentes, o Conselho entendeu a necessidade e aprovou as alterações. O 

Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural solicitou uma reunião extraordinária para 

apresentar ao Conselho a minutas dos editais de dois mil e quinze, essa reunião ficou 

marcada para o dia quatorze de julho de dois mil e quinze às quinze horas na sala 

Pompeu de Souza, informou que a alteração do Decreto foi encaminha a Governança, e 

os Conselheiros Pedro Batista, André Leão e Reginaldo de Almeida solicitaram que 

ficasse registrado em ata que o Conselho não tomou conhecimento das alterações 

sugeridas, solicitando ainda que fosse registrado a falta de comunicação e acordo entre a 

Secretaria de Cultura e os setoriais de Literatura, Audiovisual e Dança, com ações 

realizadas sem a devida informação aos setoriais e ao Conselho. O Subsecretário ficou 

de encaminhar o texto ao Conselho. O Secretário de Estado de Cultura, o Exmo. Sr. 

Guilherme Reis ressaltou a dificuldade que a gestão está passando em relação à 

comunicação dentro da secretária e falou que medidas estão sendo tomadas, com novas 

nomeações, mas que estão abertos a sugestões. Ficou sugerido que as subsecretarias 

encaminhem suas agendas semanais à secretaria do Conselho de Cultura para 

acompanhamento, no que trate das ações realizadas pela Secretaria de Cultura a fim de 

intensificar a participação do Conselho. O Presidente deu por encerrada a reunião e eu, 

Daniele da Silva Oliveira, Secretária Executiva do Conselho de Cultura do Distrito 

Federal, lavrei a presente Ata, que será por todos assinada e por mim encerrada.  

Esta reunião foi gravada e o áudio encontra-se a disposição a quem interessar na 

secretaria do CCDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


