
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

No dia cinco do mês de julho 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: 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, André Muniz Leão  e Mariana 

Soares. Participação Subsecretário Thiago Rocha e Secretária Adjunta Nanan Catalão iniciou-se 

a reunião com alguns informes na área do Conselho. O Presidente Carlos Xavier apresentou os novos 

membros Luiz Felipe Vitelli Peixoto novo Conselheiro Titular na área de Literatura e Claudia Queiroz 

Suplente na área de música. O Presidente solicitou a continuação dos informes: A Conselheira Cleri 

Fichberg relatou sobre a intervenção da escola de música. E sobre a campanha para escola de musica 

por semestre e que passou por várias modificações da antiga gestão onde foi afastado por conta de um 

processo administrativo. Edital foi aprovado pela secretária de educação. E vão fazer a banca e vão 

trabalhar para pode avaliar. A Conselheira Cleri relatou sobre  um projeto que é hoje a aula é aqui. 

Aula na rodoviária e também no parque da cidade. A escola de música está num momento bom. A 

Conselheira Débora informou que foi entregue na câmara dos deputados que pede a suplementação do 

FAC nos projetos aprovados. Quase passou a votação da Lei do FAC. Fomos acionados pelo Fórum e 

corremos para tirar, pois A deputada Sandra Facaj iria massacrar. A Conselheira sugere uma comissão 

ir ao encontra da Deputada ou solicitar a presença dela no Conselho. Já que a Deputada é Presidente da 

mesa da Legislação de Constituição e Justiça da Cultura. Estava propondo mudanças. A Conselheira 

Mariana achou grave que a SEC não sabia e não foi acionado nenhum momento. Consequência grave 

para mudança de toda a Lei da cultura. Ela também revoga a lei do FAC e da LIC. A Conselheira 

Mariana informou que ocorreu mudança na AJL da cultura (SEC). A vinda da Clarice Calisto que era 

da assessoria Jurídica do Ministério da Cultura e especialista em Legislação Cultural, Clarice pegou a 

Lei e já fez várias mudanças positivas e vamos encaminhar para a governadoria e depois na Câmara. A 

Conselheira Débora reforçou que é a blindagem do FAC. Está desarticulado. O conselheiro André 

reforçou da blindagem do Projeto de Lei - FAC não pode ser tirado do fundo. A Conselheira Mariana 

já acionou a assessora Jurídica e Secretário. Complementou que não podemos permitir isso para não 

perder força. A Conselheira Debora falou que será um desgaste e são coisas importantes. A 

Conselheira Mariana agradeceu pela presença no lançamento dos Mapas das Nuvens. Solicitou o 

cadastramento. E falou das oficinas e Gerentes de cultura e outros para todos se apropriem do 

equipamento. Outro informe na semana passada o Subsecretário Thiago Rocha fez uma reunião com 

os Gerentes de Cultura para alinhar e ouvir mais as demandas e agora que o CCDF estará com uma 

interlocução com os Conselhos Regionais, então é importante o Conselho está junto, fortalecer esse 

contato. O Presidente Carlos Xavier achou muito bom. A Conselheira Mariana conversou a semana 

passada com os agentes de leitura e Coordenadores das bibliotecas públicas das Regiões 

Administrativas. E impressionou muito a quantidade de visitantes todos os dias e de um potencial 



gigante na questão politica. Na área da Conselheira Mariana é a Graça Pimentel. Esses equipamentos 

são importantes. O Presidente Carlos falou da falta da Conselheira Flávia. O Presidente Carlos falou 

do exercício da Presidência  no momento e Vice-Presidente no momento ficou a Conselheira Verena e 

lançou a candidatura  para votarem e se candidatarem. A Conselheira Mariana reforçou como fica as 

cadeiras nessa gestão um do governo e outro da Sociedade Civil. O Presidente Carlos fica até abril 

como Vice-Presidente. Então a votação é somente para Presidente Resolveram que todos se 

apresentassem  para os novos membros. O novo membro o Conselheiro Luiz Felipe Vitelli perguntou 

mais informação sobre bibliotecas e reforçou e solicitou um  olhar para o pessoal que estão 

trabalhando em praças, casas para divulgar a leitura nas cidades. O Presidente Carlos informou os 

nomes das Conselheiras que faltaram Flavia e Verena. A Conselheira Débora sugeriu subir a pauta 

para que a Verena chegue e possa manifestar a sua indicação. A Conselheira Suplente Claudia, 

perguntou se já tinha sido discutido esse assunto quem seria os candidatos. A Conselheira Debora fez 

um resumo do que já tinha sido discutido anteriormente em outras reuniões. Os candidatos até então 

são Verena e André Leão. O Conselheiro  Luiz Vitelli perguntou por que o Anibal não ficou como 

Suplente? A Conselheira Mariana explicou que a foi aberto somente a vaga de Titular. E o nome do 

Luiz foi o escolhido pelo Secretário. Explicou o desligamento do Giovani e que será aberto outro 

chamamento para área de Suplente de Literatura. O Presidente Carlos Xavier analisou o processo do 

beneficiário Gonçalo Aquino Cardoso Processo 150.001.755/2010 aprovado. O processo da 

Conselheira Cleri – Etevaldo Barros Pereira- 150.001.817/2014 Diligência. O processo do Conselheiro 

Beto- Alu Pedrotti Duarte- Território Metálico- 150.001.379/2010. O Conselheiro explicou que houve 

muita demora, mas a delicadeza do processo é que não tinha DVD e foi justificado a questão da banda- 

6 originais e somente 3 participaram  no final. Houve o esforço do projeto e justificou a saída das 

bandas. Algumas desistiram e foram aprovados pelo conselho. Houve a reeducação. Projeto muito bem 

feito. Aprovado. Subsecretário Thiago reforçou que no formulário tem que anotar a explicação, no 

campo objeto e na descrição você detalha. O Presidente Carlos Xavier explicou o processo das eleições 

nas RA’s para os novos membros - Seminário e depois as eleições em uma data já estipulada. O 

Conselheiro Beto explicou através de um resumo quantos foram os candidatos em cada Região 

Administrativa que já aconteceu. O Conselheiro Luiz Felipe Vitelli perguntou sobre os Suplentes. 

Reforçaram a explicação de cadeiras. Reforçou as próximas, Paranoá e Taguatinga. A Conselheira 

Mariana pediu para ajudar na divulgação. O Presidente Carlos Xavier explicou que em Taguatinga a 

Beth não conseguiu contatos , pois não estão atualizados os contatos pelo FAC e até do CEAC. A 

Conselheira  Mariana defendeu a importância da mobilização. A Conselheira Debora explicou que a 

natureza de Taguatinga é dificultosa terá que ser uma força especial. O Conselheiro Luiz Felipe falou 

da divulgação em Planaltina já está acontecendo. A Conselheira Mariana  explicou sobre a questão do 

Colegiado não está acontecendo, mas vamos ficar tentando. A Conselheira Suplente Claudia Queiroz 

falou que as pessoas estão desestimuladas fazer um trabalho de base. A Conselheira Mariana falou que 

estão abertos para uma conversa e ideias. A Conselheira Johanne pediu ajuda para os Conselheiros 

ajudarem nas idas para as RA’s. Continuando o Presidente chamou o Subsecretário Thiago para 

apresentar as novas propostas dos editais 2016. Thiago explicou cada passo da apresentação no data 

show. O Presidente Carlos Xavier retornou ao assunto da votação para o novo Presidente da Sociedade 

Civil, cada membro escolhido justificou a sua participação (Verena agradeceu e declinou o cargo). 

Desta maneira, o Presidente em exercício fechou com a votação para o Conselheiro André Leão. 

Todos votaram por unanimidade– Presidente André Muniz e Vice-Presidente Carlos Xavier.  Encerrou 

os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a pauta para comentários. Marcou a próxima 



reunião Extraordinária para o dia 26 de julho para Apresentação da resolução: GT de programa de 

passagens e diárias do FAC. E uma reunião de Grupo de Trabalho no dia 14 de julho para Análise 

pelo CCDF dos recursos de admissibilidade do edital de audiovisual 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. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


