
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

No dia dezesseis do mês de agosto 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  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, Flávia Isa Obino Boeckel, 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 alguns informes na área do Conselho 

como indicação da validação dos segmentos de indicação da Conselheira Débora e o Presidente André 

também trouxe as cartas indicando o nome dele. Informe também da Conselheira Cleri sobre a escola 

de música que se apresenta no momento em crise, solicitou um posicionamento formal do Conselho de 

Cultura. O Conselheiro Carlos Alberto solicitou mais informações para todos se posicionassem. Ficou 

decidido que o Conselheiro Marcos Pinheiro verificasse a situação total e trouxesse um resumo para a 

próxima reunião do pleno no dia 06 de setembro. O Conselheiro Luiz Vitelli falou da expectativa do 

seminário e eleição dos CRC em Planaltina, acredita que a cidade ainda é uma província e ocupação do 

espaço público do Complexo Cultural. O recurso de emendas não foi levado à frente para os 

Equipamentos e algum concursado dentro da Administração para continuidade do Complexo Cultural. 

Uma audiência publica antes de a Lei ir para câmara. A conselheira Mariana mobilização dos 

Parlamentares e se comprometeram agilizar a tramitação e desenrolar junto a comunicação. Fazer um 

ato politico na entrega. Revitalização do Centro Comercial Sul- CONIC.  A Secretaria de Cultura fez 

uma reunião politica com a AGEFIS e fez também uma visita para verificar o que realmente é 

necessário. Lançamos o Centro Vivo quanto a questões estruturantes (isenção do IPTU para 

empreendimentos, bar raízes, Criolina e etc). Terão uma abordagem diferente. Reunião no dia 22 às 

19h na Pompeu de Sousa sobre as Contribuições com as organizações da Sociedade Civil – MROSC , 

estamos passando um convite para participação de todos. Secretário Guilherme Reis está muito 

envolvido na tônica desse projeto, para uma resposta ativa. Foi aprovada por unanimidade reunião 

extraordinária no dia 22. Ficou decidido junto com a Conselheira Mariana Soares e Presidente André 

que aprovação da resolução do novo Programa do Edital  Conexão Intercâmbio será referendada no dia 

22. A Conselheira Flavia sugeriu um retorno do Governo atual um relatório da Gestão. Sugestão um  

gráfico para visualização do que aconteceu do antes e depois. Fundamental uma moção. A Conselheira 

Mariana agradeceu a sugestão e tentará acatar. Presidente André acrescentou que ficariam munidos 

para repercutirmos para a sociedade civil o trabalho dessa Gestão. A coordenadora Lívia falou sobre as 

Eleições dos colegiados Setoriais (provavelmente será em Outubro) e precisa da mobilização do 

Conselhão, pois precisamos da base de todos os setores. O Presidente André falou sobre o processo de 

avaliação do FAC. Disse que vai oferecer um curso que foi convidado e desta maneira não participar 

do processo. Os conselheiros participarem das comissões (mediadores/observadores). O subsecretário 

Thiago Rocha informou a programação. No hotel Nacional a partir das 09h até 17h e conta com a 

presença de todos  e para conviver com os especialistas de audiovisual. Terça-feira até domingo. O 

Presidente André lembrou o compromisso do CCDF e que faríamos esse papel. Precisamos analisar 



para ter elementos para acompanhar os recursos. É fundamentar sim o acompanhamento, claro que não 

interferindo. O subsecretário Thiago complementou que a Equipe do FAC estará lá à disposição. A 

Conselheira Débora falou sobre vivenciar uma feira de negócios, seria interessante para Conselho, uma 

comitiva de três pessoas para trazer experiências. A conselheira Mariana falou sobre o Programa 

MICSUR, o chamamento já foi encaminhado e portaria que contem o programa e portaria que  

suplementa o recurso para o FAC, estamos fazendo um termo de parceria com algumas instituições e 

podemos tentar verificar se um membro acompanhe. Fazer uma consultoria na Assessoria Jurídica.  

Subsecretário Thiago Rocha reforçou que todo o processo de passagem tem que passar pelo comissão 

de governança. A conselheira Débora sugeriu uma pessoa da Radio Cultura do DF. A Coordenadora 

Lívia falou sobre o mapa nas nuvens, importante todos participarem , conselheiros regionais, coloquem 

suas ações, seus equipamentos culturais,  insiram seus perfis. O Presidente André solicitou que as 

câmaras conversarem. Conselheiro Alberto Peres- Processo 150.003.282/2014 Gabriel Lourenço 

Carvalho- Circulação da Banda Tumba La Catumba- Aprovado A Suplente Elizabeth Pereira levou a 

questão do Jadiel – morador de Samambaia e que se candidatou para Conselheiro Regional. A 

conselheira Johanne lembrou que ele tem cargo de confiança na Administração e que foi o mais votado 

pela sociedade civil. O Presidente André levantou a questão para decisão-restringe ou não? A 

Conselheira Débora lembrou a Lei (resolução). Decisão do Conselho é subir o próximo candidato mais 

votado. A conselheira Flavia explicou o procedimento primeiro comunicar ao Jadiel e solicitar para o 

Administrador a indicação do Jadiel para Suplente. Procedeu a votação: Favorável para saída de 

Jadiel e o próximo mais votado sobe. A Coordenadora Lívia leu as modificações da resolução nº02. 

Lívia relatou a mudança do art. 2º. art.5º. art. 10 art. 11 art. 12 art. 16 art.18, Paragrafo único e art. 

20.Solicitou para todos os Conselheiros validar por e-mail e encaminhará para Assessoria Jurídica para 

aprovação. O Presidente André Muniz encerrou os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a 

pauta para comentários. Marcou a próxima reunião ordinária para o dia 06 de setembro. 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. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


