
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

No dia quatro do mês de outubro 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 a apresentação do Conselheiro Suplente 

Heber Trigueiro e a Conselheira Cleri solicitou inversão de pauta para os assuntos fluírem melhor. A 

Conselheira Débora falou do desligamento da Conselheira- Suplente Karita. A Conselheira Mariana 

explicou como foi feita as nomeações e reconduções anteriores e sugeriu uma consulta formal para 

AJL para saber quais os impedimentos do que pode ou não em relação ao Conselho, e desta maneira 

seguir com um novo processo de chamamento para suplente de Literatura e Teatro já com as duvidas 

sanadas. O Conselheiro Carlos Alberto acrescentou que quer saber se funcionário pode ou não exercer 

um cargo no CCDF. O conselheiro Suplente Heber falou que tem que ser preciso e pontual nas 

perguntas junto a AJL. Seguiu-se apresentação das analises dos Processos dos seguintes conselheiros: 

Verena - 150.001.872-2016 Hyurathan Soares de Almeida Machado- diligência de bolsa de estudo– 
mérito cultural - Aprovado; 150.002.906-2014 João Carlos Moreira Correa- Produção e realização do 

espetáculo "Tangos e Luares" -Cartas de anuência avulsas- pagamento de bailarinos- Assessoria 

Jurídica justificou e ratificou que era para o Conselho – O Presidente solicitou vistas do processo; Beto 

150.002.890-2014 Cleani Marques Calazans- Confluência das Coisas Inúteis recurso de indeferimento 

do condicionamento do cumprimento de produção para liberação da 3ª parcela dos recursos- Negado 

cumpre o objeto ou devolve; Consulta dupla de violeiras - Pamela –instruir para uma conversa com a 

ajuda da Débora e André 150.000.433-2016 - Rafael Kenji Falcão Matsunaga -Videoclipe Acredite 

em Você recurso de indeferimento de alteração de objeto-Gravar a mesma música e clip conforme 

tinha - Negado; Johanne 150.000.944-2016 -Luiz Gonzaga da Rocha- Cantando o São Francisco de 

Rio Abaixo - Nas Feiras recurso de indeferimento de alteração de ficha técnica- Aprovado; A 

conselheira Mariana Soares sanados algumas questões da resolução e Daniela irá compartilhar e 

reforçou o pedido de encaminhar as modificações para o Edital- Chamamento específico até quinta-

feira conforme solicitado pela Assessora Daniela Diniz por e-mail. A Conselheira Mariana levantou o 

rodizio dos GT’s quais os Conselheiros- comissão que ficariam responsáveis pela analise. O Presidente 

André Muniz explicou sobre o GT –comissões serão diferentes a cada mês para não sobrecarregar o 

Conselhão/unificação dos trabalhos. Conselheiro Alberto Peres participará de todos. Um rodizio de 

cada câmara, proposta encaminhar uma tabela com cada câmara para escolher. O Presidente André 

propôs a resolução nº 05/2016 (prazo de 60 dias do proponente para entrega de prestação de contas 

para o conselho avaliar). Apresentou no artigo 79 sobre o procedimento dos recursos. A resolução 

2016 revoga a resolução de 2015. O subsecretário Thiago explicou que tirou  duvidas do artigo 80 com 

a  AJL e  coloca o prazo para o preponente, uma interpretação elástica de 30 dias. Proposta da 



Conselheira Verena uma campanha educacional. Todos votaram para continuação da resolução de 

2015- aprovada. Lançado a proposta para o Conselheiro Alberto Peres ficar no cargo de Secretário 

Geral ,conforme o regimento é possível e seria uma solução para desafogar algumas atividades do 

CCDF e divisões das atividades administrativas. O Presidente André informou sobre a exoneração da 

Nanah no Conselho de Cultura. Encaminhamento-Verificar como ficou o cargo do Secretário 

Executivo – um profissional  mais qualificado para exercer a função. Solicitar um estagiário. O 

Subsecretário Thiago se predispõe a fazer nova estrutura do Conselho, um novo fluxo do trabalho e 

demandas. A Subsecretária Jaqueline relatou e solicitou as propostas de Editais. Propostas para 

reuniões no mês de novembro: uma Extraordinária para um retorno dos Editais, verificar o Regimento 

interno do Conselho , passar por e-mail as atividades do Conselho e dar sugestões.  

Abaixo proposta e datas-  GT’s: 

GT DATA   Horário Participantes 

Passagens e diárias 19/10/2016 
Processos 
de Janeiro 

  

  10h00 

SECULT 

Pompeu de 

Sousa 

André/Beto/Johanne 

Prêmio 10/10/2016 

 

  14h00 

Escola de 

música de 

Brasília 

Débora/Cleri/Johanne (participação: 

Jaqueline) 

OSTNCS 

 

06/10/2016 
 

  16h00 

SECULT 

Pompeu de 

Sousa 

André/Flávia/Beto/Verena e 

 1ª reunião com Maestro Cláudio 

Cohen (Flávia e Beto) 

Festival de Cinema 18/10/2016    09h30 

Escola de 

música de 

Brasília 
 

André/Débora/Cleri/Marcos 

Pinheiro/Beto 

CAFAC/CCDF/GAP-

Procedimentos 

04/11/2016 

  
  09h30 

SECULT 

Pompeu de 

Sousa 

André/Vitelli/Verena/Beto/Johanne 

Regimento Interno 

 do CCDF 

06/10/2016 

 

  

  10h30 

SECULT- 

Pompeu de 

Sousa 

André/Flávia/Beto/Marcos Pinheiro 

Ocupação do Centro 

de dança 

2017       

  
  

O presidente André informou que a apresentação atualizada do Seminário dos Conselhos Regionais de 

Cultura será compartilhada por e-mail. Daniela Diniz solicitou que todos verificassem nos seus e-mails 

o Decreto e fazer as modificações necessárias PPDIC. A Suplente Elizabeth, relatou sobre a RA 

Varjão (denúncia de candidatos que não moram no Varjão)  a Conselheira Flávia Obino justificará e 



encaminhará para uma resposta junto a AJL. A suplente Elizabeth relatou as eleições de Sobradinho 

e Estrutural. O Presidente André falou sobre a Macrorregiões que será um assunto para a próxima 

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

comentários. Marcada a próxima reunião Ordinária para o dia 01 de novembro 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. 

  

  

 


