
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

No dia seis do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 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 nove horas e cinquenta e oito minutos, sob a Presidência do Senhor André Muniz Leão 

e após verificação de quórum com as presenças dos Conselheiros: Carlos Alberto Ribeiro Xavier, 

Alberto Peres Neto, Débora Cristhiane S. Aquino da Silva, Johanne Elizabeth Hald Madsen, 

Cleri Fichberg ,Verena Santiago Ferreira de Castro, Luiz Felipe Vitelli Peixoto, Marcos Sílvio 

Pinheiro, Mariana Soares, iniciou-se a reunião com os informes. O Presidente solicitou aprovação 

das atas por e-mail. Novo chamamento para compor o CCDF – Artes Cênicas e informadas sobre o 

novo membro de Literatura e Artes Plásticas e Visuais.  Encaminhamento: agendado um horário 

com o Secretário Guilherme Reis para escolha das listas. Abrir o chamamento para suplente de 

Artes Cênicas. O presidente André  passou o convite de Audiência Pública para às 14h30 no Museu,  

sobre o Pólo de Cinema. Mariana passou mais informações sobre a utilização do espaço para 

reativá-lo ou uma outra destinação de atividades. O Ministério Público acionou a SEC para tomar 

uma providência para estudar a viabilidade de oferecimento de uma parcela da área para 

assentamento do MST no Pólo. A conselheira Mariana reforçou e justificou que no momento ficou 

inviável a publicação do Balanço de Gestão da SEC. Encaminhamento: retornar esse processo em 

Janeiro. O Presidente informou sobre as reuniões do CCDF as datas das próximas reuniões de 

Dezembro e Janeiro para ordinária em Janeiro e outra continuada no final de janeiro. 

Encaminhamento: 10 de janeiro – Ordinária e 31de janeiro continuada.  Dia 03 de janeiro - 

Lembrete da participação dos conselheiros nas reuniões do Edital – Conexão FAC (Alberto Peres, 

André, Verena e Johanne); Novamente salientou-se a importância da participação dos Conselheiros 

nos últimos Seminários e Eleições – Seminário no Park Way (Carlos Alberto) e Gama (Vitelli); e 

eleições no Lago Norte (Alberto Peres), Plano Piloto (Mariana e Vitelli), Park Way (Verena) e 

Gama (Cleri). O subsecretário Thiago Rocha deu informe sobre o segundo bloco de Editais 

FAC/2016 que já consta no site. 1.817 propostas inscritas em 4 Editais: 1. FAC Áreas Culturais, 

1.170 inscritos; 2. Regionalizado, edital novo, com 96 vagas e 425 inscritos, com a tendência de 

aumentar no segundo edital; 3. FAC Ocupação, 94 vagas e 178 projetos inscritos; e 4. Manutenção 

de grupos e espaços, com 18 vagas e 44 inscritos. A avaliação da demanda de inscrições foi bem 

positiva em todos os Editais. O FAC pretende começar as inscrições mais cedo no ano que vem para 

aumentar o número de inscritos e o resultado sair no mesmo ano. Os processos estão atualmente na 

Admissibilidade. Em dezembro saí o resultado. Abriu-se espaço para fala de recurso de projeto 118 

do Edital 1/2016 – Audiovisual a Tatiane, quem relatou os erros de nota na avaliação do edital.  O 

presidente André compartilhou a relatoria com os Conselheiros do Pleno e ficou decidido um 

parecer final alterando a pontuação final do projeto para 67 pontos. O Presidente seguiu a pauta e 

foram aprovadas as atas da 320ª Reunião Extraordinária e 385ª Ordinária do Pleno. Analise de 

processos 150.001.275/2016, Pauta livre. A Conselheira Débora lembrou que foi aprovada uma 

resolução na ata nº 378 de 05/05/2016, a qual precisa ser levada adiante para assinaturas. Enquanto 



isso, novos documentos foram protocolados, encaminhados para uma analise e retornaram com dois 

pareceres negativos. Precisam de uma nova analise e outra saída, que poderá ter parecer positivo 

nessa construção. A Conselheira Mariana lembrou que precisa o MinC aprovar uma emenda  para 

os espaços independentes do DF. Existe a vontade política, mas precisamos esperar a LOC/2017. A 

conselheira Verena lembrou que sim já há avaliação do mérito, mas falta a questão da viabilidade 

da execução dessa proposta. A conselheira Débora vai encaminhar uma nova proposta/parecer para 

analisar. Processo 150.002.906/2014 João Carlos Moreira Correa - Pedido de vistas - alterou várias 

vezes a ficha técnica.  O Presidente André aprova o objeto do projeto  e recomenda advertência por 

ter alterado a ficha técnica sem anuência do Conselho. Votos: 2 abstenções e 8 Favoráveis. 

Decisões de ad referendum: Processo 150.000.896/2013 André Rodrigues Muller – Sexo Oposto 

Exposto: retirado de pauta – pedido de vista para aprovação; 150.001.714/2010 Rose Maria Alves 

dos Santos -  Colina Cultural - retirado de pauta; 150.001.351/2016 João Bosco Rolim Esmeraldo - 

Alelus Esmeraldinus, aprovado condicionado; 150.000.420/2016 Porão do Rock 19º Festival Porão 

do Rock - Aprovado a alteração de ficha técnica. A Conselheira Mariana explicou sobre o Edital 

Conexão FAC e sugeriu fazer as considerações por e-mail para Daniela até sexta-feira. O 

Subsecretário Thiago Rocha informou que o Processo dos Prêmios/SCDC está na AJL e será 

encaminhado por e-mail e lançado até a semana que vem. Será um marco histórico junto com os 

Conexões. O Presidente André Leão apresentou um panorama de avaliação do Edital 1/2016 FAC – 

Audiovisual, apontando os problemas para melhoria dos posteriores editais. O Presidente André 

sugeriu reencaminhar o assunto sobre os Conselhos Macrorregionais para a próxima reunião. A 

conselheira Mariana Soares relatou sobre a tramitação da LOC e os próximos passos. Agradeceu a 

participação dos Conselheiros no processo todo. A Conselheira Beth falou sobre a Substituição de 

Conselheiros Regionais - Casos de eleições onde não houve mais que 8 candidatos e relatou sobre 

casos graves que estão acontecendo na relação Administração X Conselhos Regionais de Cultura. A 

Conselheira Beth terminou sua fala solicitando ajuda para cobrar resposta da AJL em relação a São 

Sebastião (impugnação da eleição) e Sobradinho (dois candidatos com a mesma quantidade de 

votos). O presidente André informou a data para a próxima reunião Ordinária: 10/01/2017. 

Encerrou os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a ata para comentários. Sem mais 

para o momento, eu, Irene Inácio – Gerente de Transparência e Participação, lavrei a presente Ata, 

que será assinada pelos membros do Conselho presentes.  

  

  

  

 


