
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

No dia sete do mês de junho 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 trinta minutos, sob a Presidência do Senhor Carlos Alberto Ribeiro de Xavier e após 

verificação de quórum com as presenças dos Conselheiros: Débora Cristhiane S. Aquino da Silva,  

Johanne Elizabeth Hald Madsen, Cleri Fichberg ,Verena Santiago Ferreira de Castro, Flávia Isa 

Obino Boeckel, Marcos Sílvio Pinheiro, André Muniz Leão, Mariana Soares, Guilherme Reis, 

Alberto Peres Neto e Giovani Guedes, participaram da Subsecretaria de Politicas de 

Desenvolvimento e Promoção Cultural – Lívia Frazão e Elizabeth Pereira iniciou-se a reunião 

com alguns informes na área do Conselho. O Presidente Carlos Xavier sugeriu a votação do novo 

Presidente para a próxima reunião do Pleno- Votação por aclamação. A Conselheira Flávia trouxe o 

convite impresso da Sessão Especial destinada em homenagem ao centenário de nascimento do ex-

senador, professor e jornalista - Pompeu de Sousa que realizar-se no dia 13 de junho às 11h, no 

Plenário do Senado. Sugeriu um comunicado. Também solicitou o nome em ata do Zequinha Galvão- 

Baterista que faleceu- Homenagem ao nome desse grande músico. Comunicou também o falecimento 

do Tunga- grande nome da arte contemporânea. Usava crânios, ossos e cabelo para artes. Interação do 

corpo com os expectadores. Ele vivenciava o momento. Relatou as obras desse artista. A Conselheira 

Mariana falou sobre reconduções dos novos membros. Parabenizou os novos membros lembrando 

sempre que o Conselho é um espaço para um avanço de harmonia e respeito. Marcar uma reunião 

extraordinária para tratar da nova proposta de passagens e diárias- Resolução importante até julho. O 

Conselheiro Suplente Giovani Guedes se apresentou. O Conselheiro André informou sobre o Projeto - 

Iara – Encanto das águas-Teatro de audiovisual. Parabenizou a Secretaria de Cultura pela campanha de 

luta do INSS um tema que prejudica muito o preponente e precisamos dialogar sempre.  Felicitou 

também a Secretaria pela pressão no governador para renovar os concursos na Secretaria cultura. 

Fundamental contratar os concursados nesses dois anos. Informou que amanhã acontecerá uma reunião 

na Câmara Legislativa do DF solicitada pelo Fórum de Cultura 10h sobre principais problemas da 

cultura no governo DF. Será na sala das comissões no térreo. Comissão educação e cultura. O 

Conselheiro André doou alguns livros para os conselheiros. A Conselheira Mariana disse que não 

sabia, mas seria muito bom essa pauta para não perder alinhados importantes no Fórum de Cultura na 

Câmara. O Conselheiro André reforçou a importância da presença. A conselheira Débora reforçou o 

pedido de não perder alinhados. O Secretário Guilherme Reis relatou sobre a situação dos 

equipamentos do DF, lastimável. Concha acústica está em plena atividade, Teatro que a semana que 

vem arquiteto sofisticado do Brasil. Revisão da encomenda do que é possível nesse momento fracionar 

e começar. A reunião acontecerá dentro do Teatro Bradesco. Primeiro passo para o BNDS. O MAB 

finalmente o corpo de bombeiros liberou, pequenas alterações a serem feitas, anteriormente a licitação 

foi capenga. Centro de dança foi reiniciado a obra. A Biblioteca Nacional é uma vergonha com 

milhares de problemas e projeto que funcionava e foi interrompida, a manutenção básica que não 

aconteceu e fechou a biblioteca. Estamos retomando todo esse processo. O Secretário Guilherme 

relatou todo o processo do ar condicionado do museu. Brasília improvisa no Centro de convenções 

alguns eventos. Em Outubro está previsto a entrega da primeira etapa do complexo cultural  em 



Samambaia, mais um equipamento cultural e trazer para o Conselho esse modelo de gestão 

compartilhada com a sociedade civil e administrações. 508 sul devolvido o espaço. Concursados 

agradecemos se vierem. A crise financeira está muito grave em todos os Estados e aqui não seria 

diferente. Em 2015 foi a maior execução do FAC na história, mas estamos avançando a cada dia para 

executar o FAC integralmente. Em Brasília temos o maior fundo desse país. O Subsecretário Thiago 

complementou os dados do Fundo para o ano de 2016. O presidente Carlos Xavier resumiu e 

acrescentou a importância da participação na reunião na Câmara. .A Coordenadora de Formulação de 

Políticas Públicas de Cultura –Lívia Frazão relatou sobre o CRC, o sucesso em Samambaia- leu a lista 

dos eleitos, e proposta de levar um representante eleito em outras administrações que vão acontecer 

para puxar e mobilizar. O Secretário Guilherme ressaltou a importância e cuidado para não ocorrer 

aparelhamento, para não ficar nas mãos de grupos ou segmentos. A Diretora de Mobilização e 

Monitoramento Elizabeth também fez um pequeno histórico da explicação de como ocorreu nas 

questões de documentos e houve uma diversidade. Lívia levantou a proposta dos horários das eleições 

por conta da questão religiosa. E Beth fez a proposta para as eleições serem no domingo. A 

Conselheira Mariana ressaltou que os Conselhos Regionais e Macro Conselhos são  vinculada ao 

Conselho de Cultura não são vinculados a Secretaria. Lembrar a importância do Conselho se não 

houver um elo, vai cair novamente, então é importante a participação do Conselho. O Presidente 

Carlos Xavier lembrou que o Conselho possa resistir o que poderá vir posteriormente no Governo. O 

Presidente também falou que o processo é auto renovável o tempo todo. A Diretora - Elizabeth 

repassou o  calendário com a questão das Festas Juninas e Olímpiadas. Logo depois a Coordenadora de 

Fomento -Teca apresentou o pedido das indicações para vaga de membro da CAP- Escolha para a nova 

Comissão (lista tríplice com nomes- currículo e contato dos indicados). Explicou exatamente o que era 

necessário e aguarda a lista dos indicados. As indicações serão até sexta-feira, caso não ocorra será 

indicado pelo Secretário de Cultura. Solicitou a divulgação e o Conselheiro André questionou se é 

necessário ser três candidatos. Teca explicou a importância de serem três indicados para ser uma 

escolha conforme foi solicitado na portaria. Teca reforçou que os escolhidos receberão conforme 

Pareceristas. A Conselheira Verena relatou de um problema na questão de bolsa de estudo não tem 

orçamento, levantou a questão de procedimento por conta do edital que ainda está aberto e avisou a um 

proponente que foi indeferido. Que elas entrassem pelo menos para passagens e diárias para aquelas 

pessoas que entraram e não foram avisadas. O conselheiro André voltou ao assunto da importância do 

GT para esse assunto. Relatou a questão de um e-mail que os proponentes estão recebendo com 

algumas solicitações e questionamentos. O Subsecretário Thiago explicou que vão verificar essa 

questão do Preponente e verificar qual foi o problema. Foi indeferido sem ser avaliado. A Conselheira 

Verena sugeriu um comunicado no site. O Subsecretário Thiago falou que tem  que melhorar a forma 

de se comunicar e não é esse o objetivo. Acontece que muitas vezes o quadro muda nas questões de 

valores. Thiago se comprometer rever e trazer uma resposta para todos do que aconteceu. A redação 

tem que ser revista. Ter uma nota ou divulgação formal. Na questão do cronograma temos uma 

comissão de acompanhamento que seguem um padrão. Thiago se comprometeu uma conversa com a 

equipe da comissão. O Conselheiro André sugeriu que a comissão de execução fosse fiscalizar uma 

produção de cada projeto. O Subsecretário Thiago falou que é muito difícil atender  a todos por vários 

motivos. A Conselheira Mariana sugeriu encaminhar sugestões para o GT de passagens e diárias para 

incorporar antes da reunião extraordinária. O Conselheiro Alberto falou da proposta de passagens e 

explicou as sugestões de mudanças de passagens internacionais e questão de dois convites no mesmo 

local e orçamento que tem 20% para cada área. Subsecretário Thiago Rocha propôs de um novo GT 



ainda em Junho e adiantar o orçamento para o ano passado, pois os editais estão para sair agora em 

junho e gostaria de encaminhar para o Conselho. O GT ficou marcado para o dia 15 de junho às 9h30 

com os seguintes participantes Johanne, Débora, Flávia, André Muniz, Alberto Peres e Mariana.O 

Presidente Carlos Xavier relatou o Processo 150.003.329-2014 Vera Maria Martini Guilan- AD 

REFERENDUM para aprovação- alteração da ficha técnica e apresentou os currículos, desta maneira 

foi aprovado. Encerrou os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a pauta para comentários. 

Próxima reunião do Pleno dia 05 de julho. 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.  

  

  

  

  

  

  

  

 


