
ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

No dia primeiro do mês de novembro 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 oito minutos, sob a Presidência do Senhor André Muniz Leão e 

após verificação de quorum 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 e Luis Guilherme Almeida Reis. Iniciou-se a 

reunião com o assunto sobre Pauta Livre – O Presidente André fez um resumo do andamento do 

processo na Secretaria de Cultura- Parecer da SPDPC – Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento 

e Promoção Cultural, parecer da SUFIC- Subsecretaria de Fomento e Incentivo a Cultura e AJL- 

Assessoria Jurídica Legislativa. Encaminhamento - A Conselheira Débora Aquino ficou de fazer um 

parecer para a próxima reunião do Pleno. A outro assunto, Eleições em São Sebastião, foi acrescentado  

parecer da Conselheira Flávia em face do pedido de impugnação e o mesmo está aguardando parecer 

da AJL. Encaminhamento - Aguardar para prosseguir. A Diretora da SUFIC - Cláudia Rachid fez 

relato sobre inscrições do segundo bloco de Editais FAC 2016 e informou que será passado 

posteriormente o quantitativo e o procedimento de análise (quantos inscritos e datas da comissão até 

sexta-feira 04/11). Minuta do chamamento público para formação das comissões será encaminhado 

para conhecimento de todos até a primeira quinzena de dezembro. A Conselheira Verena falou da 

reunião do Centro de Dança que acontecerá no sábado 05/11 no Auditório do Museu Nacional às 

09h00. A Conselheira Flávia relatou sobre as eleições de São Sebastião reforçando ter sido correta e 

comentou sobre as Eleições do Núcleo Bandeirante onde a candidata Suzy, que é moradora de um 

bairro pobre, conseguiu articular-se e mobilizar vários eleitores. A Conselheira Flávia falou sobre o 

GT da Orquestra: criar uma associação e/ou união com outra associação, pois a orquestra está capenga. 

É possível a criação de uma CNPJ para Orquestra, mas parece ainda inviável. O Conselheiro Alberto 

falou das eleições de Sobradinho I - dois candidatos eleitos com a mesma quantidade de votos. A 

Conselheira Flávia informou que prevalece o mais idoso. Encaminhamento: Flávia ficou responsável 

de elaborar parecer sobre o assunto para o Conselho de Cultura.   O Presidente André abriu votação 

para exclusão do Conselheiro mais novo eleito em Sobradinho I- Aprovado por unanimidade. Próximo 

ponto da pauta, análise dos processos: Conselheira Débora Aquino: Processo 150.000.466-2016 Grupo 

Olimpo Investigação de Técnicas Teatrais - Videoclipe Acredite em Você – Aprovado. Conselheira 

Johanne: 150.000.275-2016 Clarice Martins Cardel - III Festival Primeiro Olhar - cumprimento do 

objeto - em votação foi aprovado. 150.000.450-2016 - Simone Vagnini Guimarães - gravação do disco 

Simone Guimarães, com recurso ao indeferimento de alteração de ficha técnica – Aprovado. Processo 

150.000.450-16 Produtor fora de Brasília - Heram Coelho - aprovado por unanimidade. Informação 

pelo Presidente André que Suzana ficará no lugar da Nanah. Presidente André falou sobre as 

atribuições das atividades da Secretaria do Conselho, já enviado por e-mail. Outro assunto, o 

chamamento para novas áreas em aberto com a saída da Conselheira Flavia Obino. Encaminhamento: 

Acatado um novo chamamento. O Secretário Guilherme Reis levantou a questão dos Suplentes que se 

sentem prejudicados e sugeriu um questionamento mais profundo junto à AJL. A Subsecretária 



Mariana reforçou o encaminhamento para a AJL para uma Consulta informal e o Regimento Interno 

será discutido logo depois da aprovação da LOC. O Presidente André sugeriu a Proposta de Minuta da 

LOC - Carta para aprovação de todos. A Conselheira Mariana informou que foi criada uma Carteira de 

projetos estruturantes para os Deputados o que considerou muito positivo. Deu para entendermos 

melhor quem compõe as comissões e onde podemos trabalhar com maior atenção. Sugestão da 

Mariana é encaminhar ao Deputado Claudio Abrantes e sugerir uma Audiência Pública. A Lei está 

hoje na Procuradoria e teremos reunião hoje com o Governador para uma pressão na casa civil e 

depois deve ir para a Câmara até o dia 09/11. Na semana que vem vamos chamar as Lideranças e 

mobilizar para conversas sobre a LOC com as bases culturais. O secretário Guilherme, sugeriu também 

um documento dos Conselhos Regionais de Cultura com assinaturas de todos. A Conselheira Mariana 

falou sobre Decreto de regulamentação da Lei Orgânica de Cultura e sobre o GT do Regimento Interno 

do CCDF que já está propondo uma atualização e sugeriu a participação de Daniela Diniz. A 

Coordenadora Lívia: falou sobre o modelo de macrorregiões em outros estados e em como será a 

dinâmica dos Macrorregionais. O ideal é que as resoluções estejam prontas em Janeiro/Fevereiro, 

sejam feitas reuniões trimestrais preparatórias para as reuniões macrorregionais. O que vai trazer para 

o CCDF as reuniões do Comitê Macrorregionais? Pautas dos CCDF/CRC? Quem será o (a) 

Presidente? Nomeação (DODF)?  O que vocês esperam do Comitê Macrorregionais? Ficou acordado 

que a Lívia passará todas as perguntas por e-mail. O Presidente André sugeriu compartilhar por e-mail 

as perguntas, para facilitar a deliberação sobre esses GT’s. A Conselheira Mariana informou sobre a 

posse coletiva dos CRC’s no dia 11 de novembro. O Presidente André apresentou a Tabela dos Editais 

do Conexão FAC, cada um em 4 reuniões. A Conselheira Flávia continuará até o final dos GT’s. 

Foram trabalhadas as datas e horários dos GT’s. A Conselheira Mariana informou sobre o Pólo de 

Cinema que está parado e em estado muito ruim de conservação e também que é necessário debater 

sobre a real função do pólo de cinema. Outra informação: o material do Balanço de Gestão será 

compartilhado com o CCDF e todas as lideranças Culturais. Sugestão do Presidente André, Balanço 

de Gestão ficar para dezembro, relatório de gestão dos dois anos.  A Conselheira Verena, informou 

sobre a conferência do MinC, prevista entre setembro a novembro de 2017. A Conselheira Mariana 

informou que vamos tentar fazer em Maio/Junho as prévias para a Conferência de Cultura. A 

Conselheira Debora divulgou a exposição na FUNARTE – criação de um conjunto com 8 bancos para 

retomar um ambiente do cerrado. A inauguração acontecerá no sábado dia 05/11, às 16h. O 

Conselheiro Marcos Pinheiro sugeriu um recesso do CCDF em Janeiro, que não foi aprovado. O 

Presidente André informou as datas para as próximas reuniões: Ordinária 06/12 e Extraordinária- 

continuada 10/01/2017. Encerrou os trabalhos, lembrando que encaminhará novamente a pauta para 

comentários. 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. 

  

  

  

  

  

  

  

 


