
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

No dia seis do mês de setembro 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 cinco 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, Luis Guilherme Almeida Reis. Participação 

Subsecretário Thiago Rocha iniciou-se a reunião com alguns informes na área do Conselho. O 

Presidente André lembrou que amanhã finda a Consulta da MROSC- cobrou a participação de todos 

para contribuições. Encaminhamento: um GT para aprovação da moção. O Subsecretário Thiago 

Rocha - Pauta Live no modelo que foi proposto não poderá ser atendido, por contratação através do 

FAC direto, contratações seriam por contratação do Fundo. Entretanto através dos Editais novos 

voltados para manutenção de espaços e grupos também a possibilidade na SPDPC algumas ações a 

serem executadas. A Conselheira Mariana explicou sobre o processo Pauta Livre desde AJL até a 

resposta para o Sr.Marbo junto com o Secretário Guilherme e vamos colocar na LOA de 2017 essa 

inclusão, a discrição do objeto é ampla. Encaminhamento: uma resposta formal para o Sr. Marbo. A 

conselheira Cleri falou sobre o espaço do Boi Seu Theodoro um olhar diferenciado como patrimônio; 

A conselheira Débora informou sobre um catálogo específico sobe rede de espaços cênicos 

alternativos do DF. O Secretário Guilherme Reis falou sobre o Boi Seu Theodoro que houve um 

chamamento pela TERRACAP e o Polo do Cinema. Secretário disse que gostaria de negociar o espaço 

do Turing. Esta no cronograma encaminhar para o Governador a questão do IPTU. A conselheira 

Mariana informou sobre passagens e diárias. A Daniela Diniz está de volta e assume a pauta de 

Promoção e Conexão. A conselheira Flavita manifestou gratidão pelo levantamento da Secretaria 

nesta Gestão. Falou sobre as 12 galerias dentro da Casa Park e alegria por participar do recital em São 

Paulo e a criação da Fundação Nelson Freire. A conselheira Cleri divulgou sobre o Samba nas Feiras-. 

Homenagem aos Sambistas. E sábado que vem na Escola de música (reposição) Programa Encontro 

Brasileiro de Gamba e o filme do Levino, curta de 22min e depois um debate. O conselheiro  Marcos 

Pinheiro bancada da Literatura gostaria de  informação sobre a Feira do Livro. A conselheira Mariana 

informou o andamento do chamamento. para final de setembro. O Secretário Guilherme  falou sobre a 

estrutura e andamento da secretaria na Feria do Livro. E informou sobre a manutenção na Biblioteca e 

Museu sobre os elevadores e manutenção do ar condicionado. A conselheira  Johanne informou que na 

308 sul  as obras já começaram. A conselheira Débora questionou ao Secretário sobre as casinhas (de 

policia) para uma em cada região administrativa para atividades culturais. O Secretário Guilherme 

manifestou a preocupação e dificuldade em atender a todos e que o correto seria um chamamento 

público para pequenas atividades e levando em conta a segurança do local. O conselheiro Vitelli falou 

sobre a inauguração Ecó Museu da Pedra fundamental (90 anos) atrás do Vale do Amanhecer como 

resgate histórico. A conselheira Verena falou sobre uma maneira mais clara e objetiva para ajudar nas 

câmaras o tramite dos processos e assinar o parecer depois de cada câmara para agilizar O 

subsecretário Thiago sugeriu ter um documento padrão já preenchido Encaminhamento: por e-mail 



um modelo para ser decidido por todos. Conselheira Verena sugeriu  um Estagiário para ajudar a 

Nanah que está sobrecarregada nesse momento. Sugestão: O Presidente André propôs jovem aprendiz 

ou um Secretário(a) executivo(a). O Subsecretário Thiago Rocha reforçou que os conselheiros  estão 

sobrecarregados nesse momento e colocou-se a disposição para ajuda-los. A Conselheira Débora 

sugeriu a criação de outro GT. Criação de um polo de economia Criativa. Modelo de oficina 

criativo/Pró-DF espaço físico. Completar a renda na baixa temporada e incluir a TERRACAP Função 

do bairro seria especifico para a cultura- Relatou vários modelos existentes. O Presidente André 

sugeriu outros GT’s: 

Grupo de trabalho Responsável 

Orquestra – Claúdio Santoro Flávia,Alberto Peres,André e Verena 

Festival de Brasília (Cinema/Culturas Políticas) André,Marcos Pinheiro,Débora e Cleri 

FAC/CAFAC/SUFIC Johanne,Vitelli,Alberto,Verena e Thiago Rocha 

Gestão e Ocupação de Centro de dança 

2017/Janeiro 

Contratação de um mediador 

Cidade dos Artistas (Polo) Concessão pública geral (discussão prévia com 

Subsecretária Mariana Soares e Débora) 

 

O Subsecretário Thiago falou sobre o Processo do audiovisual foi muito positivo e agradeceu aos 

conselheiros por ter passado pelo hotel e a  equipe do FAC que  acompanhou todo o processo. 

Reforçou que tem tudo para ser um sucesso. Ciente que ainda vamos sofrer algumas critica. O desejo é 

que o número de recurso seja menor futuramente. Delicado esse processo de análise. O subsecretário 

Thiago informou que será Lançado hoje o edital geral e gostaria que todos  pensassem quem fará parte 

da comissão, pois  teremos 45 dias de inscrições. Lembrou que  qualquer concurso sai o resultado e 

abre-se para recurso. Encaminhamento: Prazo do recurso será dia 14/09. Sugestão: O presidente 

André sugeriu para o dia 15 de Setembro pela manhã- Comissão dos recursos: Beto, André e Débora e 

Reunião Extraordinária no dia 19 de Setembro às 14h00 (recursos). A Conselheira Mariana Sugeriu: 

uma reunião especifica para a Apresentação da Gestão - Secretaria de Cultura ficará para o dia 19 de 

setembro com um tempo mais longo para um debate ..A Conselheira Mariana falou sobre Lei Orgânica 

–LOC (se encontra na casa civil) e o que afetou o Conselho de Cultura, na questão do aumento de  2 

vagas e verificamos que não podemos, por conta da Lei de responsabilidade fiscal. Teremos que recuar 

não termos como contratar na área da Acessibilidade e Economia criativa. Sugestão Um GT específico 

para conversar sobre a LOC. Apresentou o Sr. Gustavo Pacheco, e também o Renato Schattan para a 

Equipe de Patrimônio da SECULT.. A Conselheira Suplente Elizabeth falou sobre a questão da 

Ceilândia que aconteceu o Seminário 31 de Julho e 10 dias depois seria a eleição relatou a dificuldade 

de candidatos até o dia 25 e somente 7 candidatos proposta até o dia 10 setembro. Sugestão: prorrogar 

o tempo de campanha. Prorrogação para até o dia 10 as inscrições. O Sr. Júlio Barros da Ceilândia 

explicou que aconteceram 10 reuniões exaustivas e 8 casos de não inscrição. Outras pessoas da 

comunidade também solicitaram a palavra com o Sr. Fred cultura popular e Vagner do Samba 

Imperial, manifestando as suas dúvidas. A conselheira Débora fez questão de acompanhar o Seminário 

da Ceilândia e avisou que seria diferente na organização. Seminário já havia uma solicitação de vários 

grupos para montar chapas. Já visualizamos que em várias regiões a importância do Líder comunitário 

no processo. Temos e-mail solicitando prorrogação para o dia 10/09. Iremos no dia 25/09. A 

Conselheira suplente Beth esclareceu as mudanças e atendimento conforme pedido da comunidade. O 



Sr. Fred explicou a preocupação dos nomes escritos. A Coordenadora Lívia explicou da preocupação 

de chapa que não é para ser articulada a comunidade que vai decidir quem é melhor para ela. O 

Presidente André reforçou que não vão analisar nomes, mas estão no direito. Isso não interessa essa 

questão de chapa. A Conselheira Verena explicou o procedimento da validação do nome no CCDF e 

temos que valorizar o todo e não somente um. Temos que ser honesto com a comunidade como um 

todo. Escutar o todo (comunidade). A comunidade tem que estar participando e não abrindo para 

outros. O Conselheiro Carlos lembrou que temos que evitar a manipulação política e ter candidatos 

potentes. Tem que ser votação livre. Valorizar o que tá acontecendo e teremos Macrorregionais que 

terão acento aqui no CCDF. Encaminhamento: O Presidente André colocou para votação – 

prorrogação até o dia 10. – Aprovado. Em relação à Brazlândia a questão de pessoas que atuam em 

determinada Região Administrativa e moram em outra região. Se radicalizar vai criar uma série de 

problema legal, por conta de outras regiões que já solicitaram exatamente esse fator. A Conselheira 

Verena temos que fazer essa mudança para as próximas eleições. O Presidente André lembrou que os 

Conselheiros precisam equalizar as participações no Seminário /Eleições. A conselheira Johanne 

propõe novo cronograma para todos escolherem. A pauta dos Comitês Macrorregiões de Cultura ficará 

para a próxima reunião do Pleno. Encerrou os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a 

pauta para comentários. Marcou a próxima reunião Extraordinária para o dia 19 de setembro para 

Apresentação da resolução: GT de programa de passagens e diárias do FAC.  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. 

  

  

  

  

  

  

  

 


