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ATA 

441ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 09 de junho de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 12h00, a 441ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito Federal, 

com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Presidente do Conselho 

•        Solisângela Rocha dos Montes – Vice-Presidente do Conselho 

 •       Elizabeth Fernandes – Conselheira Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Fernanda Barbosa Adão – Conselheira Titular 

•        Iariadney Alves da Silva – Conselheira Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Joana Macedo. 

         Ao verificar o quórum mínimo necessário à abertura dos trabalhos, o Presidente do 

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, às 10h15, deu início à reunião 

extraordinária com os seguintes assuntos: 

EXPEDIENTES 

10h00 - Informes 

o Eleições CRCs: Edital – Cronograma: Informes às Administrações/ Propostas da 

comunidade cultural  

o Reunião Extraordinária (fechada para o art 65).  

- Ler os documentos enviados pela SUFIC - FAC  

Cronograma de ações: 

o Minuta dos Editais FAC - Sugestões baseadas no que já foi trabalhado previamente: 

09/06/2020 

o Regimento interno do CCDF: 16/06 
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o Consolidar a regulamentação do artigo 65: 30/06/2020, com a presença da AJL  

ORDEM DO DIA 

10h30 - Edital Padrão SECEC/FAC/CCDF  

11h30 - Eleições CRCs - Edital/Aprovação  

  

 

O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou 

as atividades informando sobre o encaminhamento prévio do cronograma das eleições do 

CRCs, com possibilidades de alterações, às Administrações Regionais. Reforçou a importância 

legal para que as mesmas aconteçam ainda esse ano e complementou quanto a cobrança que 

vem sido feita pelo Administradores Regionais, uma vez que eles também poderão responder 

ao Ministério Público caso não sejam recompostos os CRCs. Citou a situação de Sobradinho II 

que devido à falta de CRC não consegue concluir o processo da lista tríplice.  

O Conselheiro Wellington Abreu informou que a próxima reunião extraordinária seria 

no dia 30/06/2020 junto à AJL, fechada ao público, com a pauta voltada somente ao artigo 65 

e seus devidos encaminhamentos. Quanto ao regimento interno do CCDF, informou que 

realizou alguns ajustes no documento que se encontra no Google Drive para colaboração de 

todos conselheiros até o dia 16/06/2020. Comentou também sobre a recuada do governo e a 

realização do Festival de Cinema de Brasília que havia sido suspenso por falta de 

contingenciamento dias anteriores. 

A Conselheira Fernanda Adão indagou sobre melhor forma de abordar o material 

estudado pelo Conselho sobre o levantamento de projetos do FAC. Explanou aos presentes que 

o material para análise informava a quantidade de editais lançados nesses últimos 4 anos, as 

áreas, linhas e regiões mais contempladas, ou seja, todo um levantamento para embasar a 

proposta do artigo 65, além das sugestões a serem feitas para nova minuta padrão dos editais 

do FAC. 

 

Edital Padrão SECEC/FAC/CCDF  

 O Conselheiro Wellington Abreu agradeceu a presença do Subsecretário de Fomento 

João Moro. Expressou a angústia que possuía ao receber editais intempestivos para análises do 
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Conselho e observar que melhoras e adaptações poderiam ter sido consideradas antes do 

lançamento ao público, como acessibilidades. Explanou que diante dos dados apresentados 

observou a diferença exorbitante entre as Regiões Administrativas não atendidas pelo FAC e  

que agora seria a oportunidade de alterar essa realidade. Explanou também sobre a Portaria 291, 

de 03 de setembro de 2018,  da qual “institui minutas padronizadas para serem utilizadas na 

elaboração de edital de chamamento público e na celebração de termo de ajuste nos projetos 

apoiados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura” e dispõe que “a verificação de adequação 

jurid́ico-formal do procedimento pode ser realizada pela assessoria jurid́ico-legislativa da 

Secretaria de Cultura, nos termos do § 11 do art. 51 da Lei Orgânica da Cultura, ressalvada a 

possibilidade de consulta à Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos casos em que o 

administrador público formule dúvida jurídica específica”. Diante do exposto, o conselheiro 

indagou sobre a possibilidade de alteração da minuta padrão muito antes dos lançamentos dos 

editais atuais.         

 O Subsecretário de Fomento João Mouro, esclareceu que a portaria tem 2 anos e que 

agora já seria um bom momento de aperfeiçoar a Minuta Padrão, uma vez que o Conselho 

encontra-se debruçado nas análises do Edital “Apresentações On-line”, havendo a possibilidade 

de rever e estudar e  afundo as necessidades de adaptações, inclusive complementando com o 

já proposto à minuta do Edital Regionalizado pelo mesmo. Explicou que, ao seguir a Minuta 

Padrão previamente aprovada, a celeridade no processo de lançamento dos editais torna-se 

viável, mas esse fator não isenta a Subsecretaria de Fomento em ter a obrigatoriedade de enviar 

todos procedimentos dos editais à Assessoria Jurídico-Legislativa da SECEC. Complementou 

que todo instante que há alguma diferença da minuta padrão, a AJL impede o lançamento e 

encaminha para a Procuradoria para nova aprovação. Explicou também que a Minuta aprovada 

pela portaria não é a única utilizada como apoio na elaboração de novos editais mas é um 

instrumento para dar agilidade nos processos e assim conseguir atender a comunidade da forma 

mais adequada possível. Lembrou que diante das diversas áreas que abrangem o FAC, seguir 

uma única Minuta à risca se tornaria inviável a adaptação para todos esses setores e diante de 

tal situação os editais acabam sendo enviados novamente para Procuradoria. Explanou que é 

necessária uma Minuta que possibilite abranger da melhor maneira possível o acesso, levando 

em consideração que cada área de editais, seja audiovisual ou teatro, possui uma especificidade. 
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O Subsecretario de Fomento relatou também ter observado a centralização de acesso 

aos editais principalmente na área correspondente a “área central” (Plano Piloto/ Brasília/ Lago 

Sul/ Lago Norte/ Sudoeste/ Octogonal) e que vem buscando maneiras para ampliar tal situação 

como, por exemplo, os lançamentos dos  Editais “Mais Cultura”, que encontra-se em fase de 

análise de mérito cultural, e o Regionalizado que está aberto para inscrições e prioriza outras 

Regiões Administrativas, que possuem dentro de sua proposta a ampliação de pontuações de 

projetos que não sejam inscritos pelo “Plano Piloto”. Reconheceu que grandes eventos culturais 

acontecem no âmbito regional central do DF e explanou que por haver um maior quantitativo 

de CEACs na região, consequentemente existirão mais projetos concorrentes na região. 

Acrescentou que por ser verba pública há a necessidade de burocratização, mesmo que 

buscando pelo mínimo possível, é preciso pra justificar os gastos.   

 A Conselheira Elizabeth Fernandes explanou que, a seu ver, a dificuldade de expandir 

o Edital do FAC às Regiões Administrativas não resumem somente aos lançamentos dos 

mesmos mas também pela necessidade de políticas públicas complementares a eles, como 

editais de capacitação e gestão. O Conselheiro Wellington expôs que os próprios editais já 

funcionam como políticas públicas diretas mas a linguagem muitas vezes como são lançados 

impede o alcance de todos. João Moro explanou que o Edital Regionalizado se tornou um 

grande instrumento de política pública: Foram realizadas audiências públicas para debater sua 

construção, foi o maior entre todos editais lançados até então, houve a separação de cotas 

àqueles que não tiveram acesso ao FAC nos últimos 5 anos e sua distribuição foi baseada pelo 

número de populacional vs CEACs de cada região. Após as explanações a Conselheira 

Fernanda Adão compartilhou sua proposta de parecer para Minuta Padrão do FAC. 

 O Conselheiro Wellington reforçou sobre a importância da acessibilidade aos editais 

lançados. O Subsecretário João Moro disse concordar com incoerência legal de não ter a 

obrigatoriedade à acessibilidade, agradeceu as sugestões para melhora da Minuta e aguarda o 

encaminhamento das mesmas assim que possível. 

 

Eleições CRCs - Edital/Aprovação  

O Conselheiro Wellington Abreu iniciou a fala informando sobre a preocupação 

também dos Administradores em reconstituir os CRCs com receio de responder perante o 
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Ministério Público. Encaminhou a proposta de Minuta com as datas pré-estabelecidas aos 

Conselheiros via whatsaap para apreciação, sendo elas: 

o Inscrição de candidaturas, de 16 Junho à 16 de Julho de 2020  

o Realização de diligências e habilitação das candidaturas válidas, de 17 de julho  a 01 

de agosto de 2020; 

o Divulgação das candidaturas habilitadas em 04 de Agosto de 2020 às 22h; 

o Recebimento de recursos, de 05 a 10 de Agosto de 2020; 

o Divulgação das candidaturas válidas: 11 de Agosto de 2020; 

o Realização das eleições On Line em 12 a 19 de Agosto a de 2020; 

o Homologação do resultado das eleições em 20 a 27 (publicação) de Agosto de 2020. 

A Conselheira Iariadney Alves lembrou que foi deliberado que primeiramente haveria 

uma conversa com a comunidade para então fechar o calendário eleitoral. 

A Conselheira Rita Andrade explanou a importância em reestruturar os responsáveis 

pelas regiões administrativas e compreender quem realmente estaria interessando em dar início 

e continuidade no processo eleitoral. Sugeriu uma reunião extraordinária englobando somente 

essa pauta específica. 

A Conselheira Solisângela Montes lembrou que há um prazo estipulado pelo Ministério 

Público para a realização das eleições e tanto o CCDF quanto os administradores podem 

responder pela não realização imediata da mesma. Sem os CRCs a articulação entre os 

administradores e a comunidade cultural encontra-se impraticável 

A Conselheira Fernanda Adão apresentou seus estudos a partir da consolidação feita a 

pelo material levantado durante a 1ª audiência pública, entregue pela Secretaria Executiva Joana 

Macedo. Segundo seu levantamento, a comunidade pede o adiamento do calendário eleitoral 

sugerido e complementou que o processo de eleição da lista tríplice poderia ser realizado pela 

comunidade cultural e referendado pelo CCDF.  

Foi deliberado pelo Pleno a alteração do cronograma contanto que o adiamento não 

passe de trinta dias. Sserá realizada uma nova audiência pública online com a comunidade 

cultural, gerentes e administrações no dia 16/06/2020, e em paralelo o GT sobre as eleições irá 

se encontrar para estudar a minuta de chamamento e uma proposta de calendário no dia 

seguinte, a ser apresentada pra comunidade na audiência do dia 16. Ficou acordado que todos 
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irão divulgar o chamamento em suas redes pessoais além das oficiais da Secretaria de Cultura 

e do CCDF. 

 

O Secretário de Cultura Bartolomeu Rodrigues compareceu à reunião para atualizar os 

acontecimentos referentes ao Festival de Cinema de Brasília, que havia sido cancelado por 

contingenciamento devido o COVID-19. Informou sobre o contato realizado pelo Governador 

para que continuassem as tratativas para a realização do mesmo. Agradeceu pelo apoio de todos 

nas ações a favor da Cultura e que agora seria a hora de somar ideias. Agradeceu também ao 

Governador Ibaneis Rocha pela sensibilização diante da situação. 

 

A reunião encerrou-se às 12h34, ficando a atribuição de redação da ata para a assessora 

Joana Macedo. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos Conselheiros e Conselheiras 

no dia 24 de junho de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e 

Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

  

Brasília, 24 de junho de 2020. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu 

Solisângela Rochas dos Montes 

Elizabeth Fernandes 

Erica Bordinhão Lewis 

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva 

Rita de Cássia Fernandes de Andrade  
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CHAT  

441ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCDF – 09/06/2020  

VIA GOOGLE MEET 

 

Rafael Fernandes 

10:22 

Sobre o FAC: Teremos notícias sobre o resultado do edital “Mais Cultura” de 2019?  

Neide M. Nobre 

10:36 

Sabemos que os editais tem que ser mais simplificados para poderem ser mais 

acessíveis, atualmente são extremamente burocráticos e de difícil compreensão para 

uma maioria da comunidade artística 

Neide M. Nobre 

10:47 

Ampliar a forma de cadastrar a cadeia produtiva, so CEAC não atende 

Neide M. Nobre 

10:50 

Informações, compartilhar informações, a comunicação não chega, e fundamental essa 

aprendizagem da comunicação 

Neide M. Nobre 

11:04 

João Moro vc iniciou sua fala dizendo da necessidade de adaptação dos editais 

conforme necessidades e algumas especificidades, a linguagem utilizada também tem 

que ser menos técnica e mais explicativa e funcional. Além dessas análises e 

adaptações, oportunizar amplo acesso a capacitação é um bom caminho 

Neide M. Nobre 

11:18 

A análise e acompanhamento sim esse tem que ser técnico 

Neide M. Nobre 

11:20 

Conselheira Sol e necessário esse alinhamento de análise dos projetos. Transparência, 

critérios claros, aplausos ao trabalho da conselheira Fernanda 

Maria Sol 

11:21 

Temos debatido exaustivamente sobre isso e creia, ninguém mais que o conselho quer 

que seja mais democrático. 

Neide M. Nobre 

11:24 

A comunidade ter escuta, fala, entendimento, acesso ultrapassa o quere democrático 

para ação democrática. Nos sentimentos parte e co responsáveis. 

Fernanda Morgani 

11:26 

O material é insumo para vcs 

não é imposição 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

 

- 2 - 
 

A SUFIC avaliar e ponderar  

Processo Gymnasiade 

11:26 

Obrigada Fernanda. Muito bom o material! 

Neide M. Nobre 

11:26 

Conhecimento é poder e o poder tem que ser COMPARTILHADO. 

Kuka Escosteguy 

11:26 

Parabéns, Fernanda.. excepcional tua dedicação e empenho 

Fernanda Morgani 

11:27 

Perfeito João.. 

Obrigada Kuka...to tentando para não sair correndo 

Neide M. Nobre 

11:28 

Sentimos parte 

Processo Gymnasiade 

11:34 

Manda o doc no grupo dos conselhos, por favor? 

Processo Gymnasiade 

11:34 

Não entendi essa questão da acessibilidade. 

Não é obrigatório? Mas será pontuado? 

Fernanda Morgani 

11:34 

Ale Capone, é obrigatório sim, contudo, nos editais não tem sido 

Kuka Escosteguy 

11:35 

E o Wellington tem razão, a secretaria nao faz o dever de casa quanto ao acesso 

Deje chato! 

Seje 

Processo Gymnasiade 

11:36 

Acesso para todes! <3 

Neide M. Nobre 

11:36 

👏👏👏Secretário 

Kuka Escosteguy 

11:37 

Que ótimo o secretário no Conselho 

Processo Gymnasiade 

11:39 

então o FBCB vai acontecer esse ano? 
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Maria Sol 

11:39 

A prova de que a gestão tem compromisso com o Conselho e com a Comunidade.  

Sim, vai ter festival sim 

Processo Gymnasiade 

11:40 

Que notícia ótima!  

Neide M. Nobre 

11:41 

Admiração por vc, nosso Secretário. 

silvio rangel 

11:44 

Viva o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 

E manutenção do troféu câmara 

Dá mostra Brasília vai manter? 

silvio rangel 

11:45 

Tem que ter o troféu câmara, não pode faltar no festival... 

Kuka Escosteguy 

11:45 

Aí e com a Camara 

silvio rangel 

11:53 

É melhor fazer as eleições dos CRCs no segundo semestre... 

silvio rangel 

11:54 

Pra agora tá muito difícil de mobilizar a comunidade 

Neide M. Nobre 

11:55 

Ajudaremos na divulgação. Disponibilizem material para compartilharmos. A 

população tem que saber da existência dos conselhos suas funções e importância. 

silvio rangel 

11:57 

A comunidade primeiro tem que saber como é o processo de eleição pra conselheir@, o 

que é o CRCs 

Neide M. Nobre 

11:57 

Quem é responsável nominalmente por cada região? 

silvio rangel 

11:58 

Acho precipitado fazer agora sem ter uma ampla divulgação sobre o que é o CRC qual 

sua finalidade, sua importância pra RA e pra eleição pra gerente de cultura 

Acho que o CCDF tá muito apressado 

Beth Fernandes 
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11:59 

existe uma obrigação legal, a que não podemos nos futar 

não podemos nos furtar 

silvio rangel 

12:03 

Entendo perfeitamente os deveres legais, mas precisamos ter uma sensibilidade sobre o 

momento da covid-19 mudou tudo, CRCs que já estavam desarticulado e agora tá muito 

mais complicado mobilizar as pessoas 

Rafael Fernandes 

12:03 

Não existe um prazo legal para o Administrador nomear, quando já foi feita a eleição 

conforme a lei? 

silvio rangel 

12:06 

Acredito que é importante a formação de conselheir@s dos CRCs antes das eleições 

silvio rangel 

12:08 

A formação da fazer online 

Neide M. Nobre 

12:13 

Prazo para mobilização, comunicação. E para implementação da lei emergencial no DF 

precisamos das instâncias fortes e ativas, não só por isso por toda necessidade da cultura 

silvio rangel 

12:16 

Como vcs vão fazer com os conselhos que não conseguirem preencher todas as vagas?.? 

Vai se fazer nova eleição?.? 

silvio rangel 

12:18 

Gostaria que o CCDF repense sobre a eleição esse ano e que no segundo semestre faça 

uma formação para conselheir@s regionais 

silvio rangel 

12:20 

É importante a formação de conselheir@s pra que a comunidade possa ao menos 

formação antes de ser conselheir@ 

Ao menos ter formação 

Adia adia aida 

#adiaeleiçãocrc 

silvio rangel 

12:22 

Tem que ter outra plenária com a comunidade cultural do DF 

É importante ouvir a sociedade civil como um todo 

silvio rangel 

12:23 
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Vcs já fizeram o dever de casa com os conselheir@s regionais, agora é preciso ouvir a 

sociedade civil 

silvio rangel 

12:27 

Uma proposta de calendário precisa vir em conjunto com a comunidade cultural e a 

sociedade civil, o CCDF apresenta uma proposta de calendário e a sociedade civil tmb 

apresenta uma proposta e façamos uma votação de calendário de eleição 

silvio rangel 

12:33 

Desisto 

Já vi que minhas propostas enquanto sociedade civil não será acatado 

Neide M. Nobre 

12:40 

Para toda comunidade👏👏👏 

silvio rangel 

12:40 

Seria bom transmitir a plenária pelo YouTube 

Ser for possível, tem um alcance maior 

Fernanda Morgani 

12:41 

podemos tentar...verificar se o Lucas ajuda a gente nisso. 

Maria Sol 

12:42 

É uma excelente ideia Silvio, se tivermos condições tecnológicas para isso.  

silvio rangel 

12:43 

Legal 

Neide M. Nobre 

12:43 

Apresentem uma proposta de calendário, e sugiram que abram a plenária da reunião já 

informando que haverá eleições. 

sugiro 

Beth Fernandes 

12:44 

é isso, Neide 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 1 - de 3 

441ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCDF – 09/06/2020  

 VIA GOOGLE MEET 
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