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ATA 

440ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 02 de junho de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

10h00 às 12h27, a 440ª 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 

•        Janine Carvalho da Silva – 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 Reunião CCDF – CRCs: Gerentes de Cultura 

o AJL/Secretário de Cultura – Não voltar documentos 

ORDEM DO DIA 

10h10 - REGIMENTO INTERNO CCDF  

- Ajustes e envio à AJL novamente para aprovação 

11h10 - Art 65 parágrafo 5°  

- Grupos de Trabalho  

  1 - Ler as propostas da comunidade cultural 
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  2 - Ler os documentos enviados pela SUFIC - FAC  

11h40 - Eleições CRCs - Edital/aprovação 

 

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

as atividades manifestando sobre a reabertura pelo Deputado Rafael Prudente, num momento 

oportunista, do PL 1.958 de 2018, que dispõe entre outros fatores, sobre a censura à nudez como 

forma de expressão na arte e cultura do DF. Explanou sobre o encaminhamento pela Plenária 

da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, sob um argumento religioso do Deputado Rodrigo 

Delmasso de “proteger todas a manifestações religiosas independentemente de crédulo, cor e 

raça assim como todas manifestações.”, colocando num mesmo patamar manifestações 

religiosas e a censura a arte. Lembrou a manifestação feita pelo CCDF em 2018, em defesa de 

manifestações artísticas por grupos do DF que estavam sendo atacadas naquele momento pelo 

proposto no mesmo PL. O Presidente reforçou sua fala ao citar pela carta a garantia por lei de 

que “todo povo tem o direito de se expressar livremente, todo artista tem o direito à liberdade 

de expressão. Cabe as organizações democráticas favoráveis ao estado democrático de direito, 

a garantia dessa conquista histórica, cultural e social”. Sugeriu uma nota de repúdio do CCDF 

diante dessa proposta que segue diretamente contra a Constituição Federal.  

Ainda sobre a nota de repúdio, a Conselheira Fernanda Adão sugeriu que o CCDF 

atuasse na causa do problema, uma vez que a situação vem se repetindo apesar das 

manifestações de repúdio. Sugeriu que fosse feito pelo CRC do Guará um parecer para que 

posicione perante ao CCDF o que vem acontecendo na Região Administrativa do Guará, já que 

especificamente o Deputado Rodrigo Delmasso, quem tem permeado todas manifestações 

relacionadas a censura na CLDF, tem também como característica, perseguições às 

manifestações e movimentos culturais que são desvinculados à sua religião. Informou que a 

administração do Guará é gerida por alguém indicado pelo Deputado e que denúncias de 

privilégios aos espaços públicos do Guará para segmentos gospel ao Ministério Público já 

foram feitas pelo CRC local. Concluiu falando que, como este deputado, outros também se 

agem nesse sentido de censura e repressão às manifestações artísticas locais. A Conselheira 

Soligângela Montes explanou que o Conselho de Cultura do Distrito Federal deveria se 

aproximar da Câmara Legislativa, seja pelo presidente da Comissão de Cultura, Deputado Jorge 
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Vianna, ou pelo próprio Presidente da Câmara para conversar sobre as questões que atingem 

toda sociedade, como um ato de censura. 

A Conselheira Solisângela Montes informou, em nome do Secretário de Cultura, que o 

mesmo pretende articular junto ao Conselho de Cultura do Distrito Federal a mudança oficial 

na minuta padrão do edital do FAC. Foi solicitado urgência no pedido diante da possibilidade 

implementar as alterações a tempo para o lançamento do próximo edital, considerando as etapas 

jurídicas para a aprovação. Relatou sobre a perspectiva de participação do Subsecretário de 

Fomento João Moro (SUFIC) na próxima reunião ordinária para alinhar o calendário junto aos 

editais do FAC a serem lançados final de agosto.  

No que se refere a reunião com os CRC sobre as Eleições on-line 2020, o Conselheiro 

Wellington Abreu relatou sobre a participação de várias RAs, que permitiu uma maior 

compreensão sobre a atual situação de cada, e a divulgação do calendário eleitoral deliberado 

na 439ª Reunião Ordinária, via chat, para todos participantes. A Conselheira Fernanda Adão e 

Iariadney Alves levantaram a questão sobre a manifestação da comunidade quanto ao 

cronograma apresentado durante a reunião com os CRCs. O Conselheiro Wellington Abreu 

reforçou a urgência jurídica na realização das Eleições, pois postergar poderia ser considerado 

como prevaricação, uma vez que está determinado pela LOC os limites cronológicos para o 

cumprimento das eleições e a atual eminência que se encontram de ultrapassar os mesmos.  

O Conselheiro Wellington Abreu informou a todos sobre a orientação direta do 

Secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, junto à AJL em dar apoio e realizar os 

encaminhamentos necessários ao Conselho de Cultura do DF quando solicitados, ou seja, evitar 

retorno dos processos enviados.  

A Conselheira Fernanda ressaltou que naquele mesmo dia o Conselho completava 1 

(um) ano fora da estrutura da Secretaria de Cultura. O Conselheiro Wellington informou que a 

advogada Laíza Spagna informou que a solicitação de retorno da Secretaria Executiva do CCDF 

estava sendo pleiteada assim como o remanejamento da Secretária Executiva para o devido 

setor.    

 

Regimento Interno CCDF  

- Ajustes e envio à AJL novamente para aprovação 
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 A Conselheira Iariadney Alves manifestou que para ela não há viabilidade prática de 

realizar todas notas técnicas naquele exato momento e que seria necessário um estudo prévio.  

 A Conselheira Fernanda Adão sugeriu que seguissem a mesma metodologia da última 

alteração do documento, com manifestações e colaborações prévias on-line para depois 

deliberar. 

O Conselheiro Wellington Abreu disse que a proposta era primeiramente atualizar o 

texto conforme as ponderações apresentadas pela Assessoria Jurídico-Legislativa e depois 

seguir para a nota técnica, já que para a construção da mesma requereria mais tempo. 

Foi deliberado pelo pleno que o Regimento Interno, diante dos apontamentos feitos pela AJL, 

seguirá a metodologia anterior, proposta pela Conselheira Fernanda, e a construção da Nota 

Técnica será feita junto a AJL como sugerido pela Conselheira Iariadney. A data limite para 

colaborações feitas on-line será no dia 16/06/2020. 

 

Artigo 65 parágrafo 5°  

- Grupos de Trabalho  

  1 - Ler as propostas da comunidade cultural 

  2 - Ler os documentos enviados pela SUFIC – FAC 

O Conselheiro Wellington Abreu apresentou um cronograma das ações realizadas pelo 

Conselho, desde o início da construção do Artigo até sua última etapa, a Consulta Pública, para 

fundamentação da nota técnica. 

A Conselheira Fernanda Adão apresentou o gráfico da consulta pública aos 

Conselheiros. Explanou sua frustração diante da baixa participação e empenho pela 

complementação na consulta. Foram 25 manifestações contempladas pelas seguintes Regiões 

Administrativa: Águas Claras, Candangolândia, Ceilândia, Guará, Lago Norte, Paranoá, Plano 

Piloto, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho I, Sobradinho II, Taguatinga e Vila Planalto, ou 

seja, 37% das Regiões Administrativas existentes. O material será disponibilizado pela 

conselheira pelos meios de comunicação já utilizados no Conselho, pelo whatsapp em formato 

de edição on-line. 

A Conselheira Elisabeth Fernandes se dispôs a trabalhar nos dados disponibilizados pela 

SUFIC, filtrando e fundamentando com o levantamento apresentado.  
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Foi deliberado pelo pleno que o prazo para consolidar a regulamentação do artigo 65 

seja feito até o dia 30/06/2020, com a presença da AJL. 

Foi abordado quanto o processo de construção das sugestões para a composição da 

minuta dos editais do FAC. Foi deliberado que o processo deve caminhar conjuntamente com 

o artigo 65, a minuta terá inicialmente como base o que já foi apresentado previamente à SUFIC, 

e será fundamentada pelas análises dos projetos que vêm sendo realizados pelo Conselho. As 

sugestões serão apresentadas na próxima reunião, dia 09/06/2020.     

  

Eleições CRCs - Edital/aprovação (1:29) 

 O Presidente Wellington Abreu iniciou as falas sugerindo datas para a realização das 

ações sobre os encaminhamentos das eleições dos CRCs em 2020. A Conselheira Iariadney 

contestou sugerindo primeiramente uma análise do que foi dito pela comunidade durante a 

videoconferência realizada na semana anterior para confirmar o calendário. A Secretária 

Executiva Joana Macedo, a pedido da Conselheira Fernanda Adão, informou que a maioria das 

explanações sugeriam que as ações fossem realizadas pelo segundo semestre, em meados de 

novembro. A Conselheira Elisabeth Fernandes complementou que houveram falas solicitando 

o adiamento para o ano que vem mas a maioria realmente iam de encontro com o que foi 

informado previamente. Sugeriu que o CCDF poderia provocar a comunidade a fazer mais 

encontros entre si para num próximo momento fazer uma reunião junto ao Conselho. A 

Conselheira Iariadney Alves explanou sobre a possibilidade inserir as Macrorregiões nas 

atividades e encontros. 

‘O Conselheiro Wellington Abreu ressaltou que o cronograma já foi aprovado pelo 

CCDF e será modificado pelas sugestões em momentos futuros que se façam necessários 

Foi deliberado pelo pleno que todos irão aguardar a finalização do levantamento que está sendo 

realizado pela Secretaria Executiva Joana Macedo sobre as manifestações da comunidade 

durante a reunião dos CRCs, para consolidação dos dados, e então repensar se modifica ou 

mantém o cronograma.  

O Conselheiro Wellington Abreu concluiu que as ações serão deliberadas durante a 

semana pelo Grupo de Trabalho para a apresentação da proposta de resolução referente ao 

processo eleitoral. A Conselheira Fernanda Adão, complementou sugerindo que o GT deveria 

elaborar uma proposta de resolução que determine e oriente o processo eleitoral mediante 
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situações atípicas como a atual, já se baseando no material que será enviado pela Secretária 

Executiva Joana Macedo. 

O Presidente Wellington Abreu parabenizou a participação dos representantes dos 

CRCs na audiência mesmo com todos percalços administrativos.  

Após questionamentos, foi esclarecido para a Conselheira Fernanda Adão que as manifestações 

da por e-mail são encaminhadas para o Presidente para então serem re-enviados aos 

Conselheiros do CCDF. 

 

Antes de encerrar a sessão, a representante da Comunidade de Sobradinho, Neide Nobre, 

manifestou a falta de retorno aos representantes de Sobradinho, Toninho e Fernando, durante a 

videoconferência realizada sobre as eleições. O Conselheiro Wellington Abreu esclareceu que 

naquele primeiro contato a intenção era ouvir os CRCs e que diante da dificuldade de acesso da 

comunidade ao setor cultural local, sugeriu que fosse provocado também o Gerente de Cultura 

para que tais ações sejam feitas. Solicitou o apoio de todos para ampliação do acesso à 

comunidade.    

 

A reunião encerrou-se às 12h27, 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 06 de junho de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e 

Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

  

Brasília, 06 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 

Janine Carvalho da Silva 
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CHAT  

440ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCDF – 02/06/2020 

VIA GOOGLE MEET 

silvio rangel  

10:49 

Conselheir@s vcs deliberaram sobre as eleições somente com os CRCs, e onde fica a 

comunidade cultural nesse processo de eleição??  

A reunião foi somente com os conselheir@s dos CRCs, e vcs deliberaram sobre uma 

eleição online sem ouvir a comunidade cultural?? 

Maria Sol 

11:00 

Fique tranquilo, sua participação e dos demais jamais será cerceada. De pronto não 

tenho isso, mas pode levantar e passar para você e todos, mas te garanto que foi 

beeemmm representativo, mais de 50 agentes estiveram na reunião.  

Podemos* 

Neide M. Nobre 

11:02 

Infelizmente existem CRCs que estão desativados em ações, função e como o diálogo, 

em respeito às instância é feito com os conselheiros eleitos no último pleito, aqui reitero 

à maioria não está inclinada a execução das eleições nesse momento então cabe a uma 

outra estratégia diante dessa situação instalada, se faz necessário adaptação para 

execução/cumprimento da LOC. 

Maria Sol 

11:04 

A representatividade da reunião demonstrou que muitos estão atuando sim. Quem é da 

cultura atua estando em conselho ou não, vocês são prova disso. 

Neide M. Nobre 

11:06 

Silvio estavam presentes CRCs: Gama, Sobradinho I e II, Riacho Fundo I, 

Cadangolandia, Taguatinga, São Sebastião 

silvio rangel 

11:08 

A minha preocupação é, se teve CRC que não participou, ou se participou somente um 

conselheir@ a RA na se fez representado (ao meu ver) porque num universo de 10 

conselheir@s somente um participou como e pode deliberar e realizar sobre uma eleição 

do CRC..? 

Janine Carvalho 

11:08 

Guará, Paranoá, Planaltina, Cruzeiro 

Também estiveram presentes 

Maria Sol 

11:09 

Ceilândia, Paranoá, Cruzeiro, Gama, Planaltina e outros.  
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Fernanda Morgani 

11:10 

Silvio, quanto a sua preocupação. Todas as RAs que não foram contempladas na 

reunião terão pesquisa específica pelos Conselheiros do CCDF. 

silvio rangel 

11:16 

Fernanda, como vcs deliberaram sobre calendário de eleição dos CRCs, sendo que teve 

RA que não participou como CRC e nem comunidade cultural?? 

Fernanda Morgani 

11:26 

O calendário de eleições foi definido, mas como foi dito na reunião, todas as 

considerações foram registradas e precisam ser encaminhadas ao grupo de trabalho para 

verificar as RAs que faltaram, se o cronograma será alterado e diretrizes de execução 

não tem nada fechado ainda 

Fernanda Morgani 

11:27 

estamos numa situação muito crítica, muito nova inclusive para o CCDF 

Neide M. Nobre 

11:31 

Espero que esses editais fiquem mais acessiveis de entendimento mais fácil a 

comunidade, menos técnico, de linguagem menos complicada e excludente. 

silvio rangel 

11:47 

Se for pra esse mês não dá tempo de mobilizar a comunidade cultural 

Janine Carvalho 

11:49 

Minha opinião é que para seguirmos nas eleições precisamos dessa troca com Crc´s e 

comunidade cutural 

silvio rangel 

11:51 

Por favor, façam uma reunião aberta com a comunidade cultural com urgência 

Neide M. Nobre 

11:51 

O pleito mais para frente, a mobilização início imediato, essa mobilização passa por 

"reapresentar" o quê é o CRC, quem pode participar, quais as funções, e trazer para 

pertencimento da comunidade de forma ampla, transparente, com escuta 

silvio rangel 

11:52 

Não dá pra vcs deliberar sobre um calendário sem uma ampla participação da 

comunidade cultural 

Neide M. Nobre 

11:53 

"Quem tem informação tem poder", esse poder tem que ser compartilhado. 

silvio rangel 
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11:53 

Só os CRCs não garante que a comunidade cultural participou amplamente Wellington 

silvio rangel 

11:56 

Conselheir@s, por favor, atentem para a questão de que os conselheir@s dos CRCs que 

participaram não deram nenhum retorno a comunidade cultural 

silvio rangel 

11:57 

Como a comunidade cultural participou só com um conselheir@ do CRC?.? E os 

demais agentes culturais da cidade não foram ouvidos, como vcs estão dizendo que 

houve ampla participação?.? 

Janine Carvalho 

11:57 

Silvio, eu estava pensando nessa questão, dos CRC s mobilizarem a comunidade 

cultural, mas com sua colocação temos que pensar sobre 

silvio rangel 

11:58 

Como um CRC que não está atuando, de que forma ele vai conseguir mobilizar a 

comunidade cultural da sua RA?.? 

silvio rangel 

12:01 

Façam uma reunião ampla com a comunidade cultural para esclarecer as dúvidas... 

silvio rangel 

12:03 

Eu na última reunião do CCDF pedi pra comunidade cultural participar, mas vcs 

deliberaram que não, somente os conselheir@s dos CRCs poderiam participar... 

Neide M. Nobre 

12:05 

Houve participação da comunidade sim. Temos que ajudar na divulgar das reuniões. 

Conselho de Cultura do Distrito Federal 

12:09 

e-mail para manifestações: conselhodecultura@cultura.df.gov.br 

Fernanda Morgani 

12:15 

Obrigada Neide! Vc é uma mulher extremamente importante para sua RAs e para o DF. 

O sistema está sendo implantado, e a comunidade é vital para que isso aconteça, 

cobrando! 

Neide M. Nobre 

12:15 

Provoquei o presidente e ele me respondeu que está aguardando encaminhamentos do 

CCDF para ele agir 

Percebo as boas ações do CCDF 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=mailto%3Aconselhodecultura%40cultura.df.gov.br

