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ATA 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

  

No dia 06 de Abril de 2021 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das 

19h00 às 22h30, a 7ª Reunião Ordinária do Pleno do Conselho de Cultura do Distrito Federal, 

com a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: 

  

•        Elizabeth Fernandes – Presidente do Conselho 

•        Iariadney Alves da Silva – Vice-Presidente do Conselho 

•        Wellington José Lourenço de Abreu – Conselheiro Titular 

•        Erica Bordinhão Lewis - Conselheira Titular 

•        Fernanda Barbosa Adão - Conselheira Titular 

•        Aline Maria da Silva Camilo – Conselheira Titular 

•        Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro Titular 

•        Rita de Cássia Fernandes de Andrade - Conselheira Titular 

  

A assessoria foi realizada pela Secretária Executiva, Fernanda Rafaella Lopes e Silva. 

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

Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sra. Elizabeth Fernandes, às 19h15, deu início à 

reunião ordinária com os seguintes assuntos: 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

                   7a REUNIÃO ORDINÁRIA / 2021 

 

Data: 06 de Abril de 2021 

Horário: 19h às 22h 

Local: Videoconferência, via Google Meet 

Aberta ao Público a partir das 19h00 mediante inscrição prévia pelo link - 

https://forms.gle/vp9NG1a3SU8AhaTQ6 
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Sala sujeita a lotação 

 

PAUTA 

19h15 – Informes 

- CRCs – indicação de nomes representantes de Governo para publicação - 

providências 

- Dúvida sobre indicação de suplente para vacância - CRC Recanto das Emas 

- Participação CCDF em reunião sobre Carnaval e demandas da sociedade 

- Resposta da Secec à carta da comunidade cultural (anexo) 

- Resposta à solicitação de intérprete de Libras feita pelo CCDF 

- Devolutiva à Sufic dos Edital de Pareceristas e Edital FAC 

- Edital FAC – minuta padrão e anexos 

Pauta: 

19h30 – CRCs – Reunião para tratar de composição de CRCs (demanda de PW, Lago 

Norte e outros) 

20h00 – Solicitação da AR do SIA – eliminação de “cultura” na denominação do 

gerente (processo anexo) 

20h30 - Ampliação das áreas de atuação artística CEAC: Políticas afirmativas, gênero, 

ações de acessibilidade e demais já solicitadas em plenária. 

21h00 – Lei Aldir Blanc – Relato do GT sobre documento com informações da Secec 

21h30 – LAB – resposta ao ofício e convocação do secretário executivo. 

 

22h – ENCERRAMENTO 

 

ORDEM DO DIA  

 

A Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sra. Elizabeth Fernandes, 

iniciou as atividades informando que está sendo preparado para a publicação a formação 

completa dos CRC´s com as indicações dos representantes de governo feita pelas 

administrações regionais e alerta aos conselhos que estão sendo completados para enviar via 
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e-mail ou processo via SEI para tentar fazer uma publicação em bloco nesses conselhos para 

formação completa no DODF. Informa que foi recebido do CRC do Recanto das Emas o 

informe que há uma vacância no conselho porque o conselheiro como liderança comunitária 

saiu do conselho que foi nomeado para um cargo na administração, o cargo está vago e não 

tem suplente específico para o cargo mas tem suplentes que podem assumir conforme já foi 

deliberado no conselho anteriormente. A dúvida do CRC do Recanto das Emas se existe 

empate na votação dos suplentes, então eles perguntam se segue os critérios do Edital nº 1 de 

2020, acorda com o pleno que essa é a orientação correta. 

Sr. Wellington José Lourenço de Abreu, reforça para o pleno a necessidade da criação 

da agenda de formação dos CRC´s. 

Sra. Elizabeth Fernandes esclarece que foi feita essa solicitação e que a SDDC já está 

trabalhando nisso. Continua os informes sobre a participação da Presidente do Conselho de 

Cultura do Distrito Federal numa reunião que houve na SECEC com os representantes do 

segmento do Carnaval, alguns grupos do segmento do Carnaval de Brasília estiveram nessa 

reunião específica. Menciona que participou na reunião e que fez um relato ao conselho do 

que foi tratado na reunião e que foi colocado com conselheira/presidente e se a comunidade 

tiver interesse o conselho tem o relato completo e pode disponibilizar para quem tiver 

interesse, menciona que foi solicitado pela maioria dos participantes da reunião a criação de 

um GT para trabalhar as questões identificadas como necessárias tais como trabalhar a lei do 

carnaval, capacitações, incentivos, construção de políticas e relata que foi colocado que o 

CCDF é uma instância para isso e se for criado esse GT no âmbito da SECEC foi solicitado 

que o CCDF tenha pelo menos duas cadeiras, O Secretário Executivo, Carlos Alberto 

respondeu na reunião que terão outras reuniões com os representantes do setor para dar 

continuidade as tratativas. 

Sr. Wellington José Lourenço de Abreu relata que o CCDF foi provocado nos meses 

de Dez,Jan,Fev por um grupo grande de carnavalescos e esclarece que gostaria de ter 

participado dessa reunião e não estava ciente e menciona que as pessoas que mandaram e-

mail para o CCDF também não ficaram sabendo, solicita que na próxima reunião o CCDF 

seja comunicado. 
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Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade reforça fala do Sr. Wellington José 

Lourenço de Abreu sobre a solicitação de representantes do conselho da sociedade civil na 

reunião, solicita para que esse tipo de reunião seja comunicado com antecedência no canal de 

comunicação para analisar quem está disponível, quem pode participar, levar colaboração dos 

conselheiros da sociedade civil, se solidariza e reverencia mortes de representantes da cultura 

do Distrito Federal. 

Sra. Elizabeth Fernandes inicia a pauta relatando que o conselho respondeu a uma 

carta da comunidade cultural enviada à algum tempo, esclarece que a carta chegou via 

gabinete do deputado Braz e via protocolo e a SECEC respondeu a carta da comunidade e 

enviou cópia ao conselho e já foi remetida a representante da comunidade que encaminhou. 

Responde ao Sr. Wellington José Lourenço de Abreu, sobre a solicitação de intérprete 

de libras nas reuniões do Conselho e que recebeu via SEI que o Secretário ordenou a 

assessoria responsável que tome as providências administrativas para a contratação de 

intérprete de libras, está sendo elaborado o TR para contratação. Informa que o conselho 

devolveu as análises dos conselheiros da minuta padrão do FAC. 

Sra. Fernanda Barbosa Adão inicia com informes relacionados a pesquisas de 

fiscalização, registra alguns questionamentos para que sejam abordados na próxima reunião, 

menciona que durante a pesquisa percebeu que ano passado tiveram uma listagem de 21 

deputados que investiram emendas na SECEC no total de 20.419.642,68 milhões, sendo o 

deputado Sr. Chico Vigilante com mais ações de investimento de emendas na SECEC. Para 

informe na próxima reunião, se possível, alguma dessas emendas ainda está em execução para 

2021? Se sim, poderia ter uma listagem das ações que estão sendo investidas por meio da 

SECEC sobre essas emendas? Esclarece que em todas as pesquisas que fez não conseguiu 

localizar no portal da transparência o FAC, somente o Fundo da Arte e da Cultura que houve 

uma liquidação/empenho em 2021, solicita informações de ações relacionados a esse Fundo 

da Arte e da Cultura. 

Sr. Wellington José Lourenço de Abreu, informa e questiona quando sai o resultado do 

audiovisual periférico de 2020? Ainda não tem pareceristas contratados para o audiovisual 

periférico? Questiona se não vai ter FAC Audiovisual em 2021? 
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Sra. Elizabeth Fernandes responde que o Sr. João Moro já havia respondido sobre os 

pareceristas na última reunião, que é por isso a urgência do edital de contratação de 

pareceristas e que estão contando com a publicação do saldo remanescente em relação aos 

recursos. 

Sr. Wellington José Lourenço de Abreu reforça sobre assunto do saldo remanescente e 

questiona sobre a fala do Sr. João Moro de não ter recursos para o 2º bloco de editais no dia 

31/08 e que a lei é muito clara. Questiona sobre o oficio retroativo de Jan/Fev/Março se vai 

ser anunciado? 

Sra. Elizabeth Fernandes responde que já foi anunciado e aprovado em pleno e que aguarda a 

aprovação do texto para fazer o encaminhamento para a SECEC. 

Sr. Raphael Veiga, proponente cultural, informa sobre o informe do Carnaval, que ficou 

incomodado de ter tido essa reunião e não ter sido chamado por ser fazedor do Carnaval e 

solicita que a SECEC precisa voltar a fazer as reuniões abertas, as audiências públicas para 

depois ai sim pensar em fazer ações com relação ao Carnaval, solicita diálogo e que a SECEC 

faça uma reunião com os fazedores do Carnaval para depois traçar aa ações a serem tomadas. 

Sra. Elizabeth Fernandes reforça que terá outras reuniões sobre o Carnaval. 

Sr. Moisés Vasconcelos do coletivo do Backstage, menciona sobre a participação/inclusão do 

coletivo Backstage dentro desse edital que vai ser lançado, solicita 

esclarecimentos/ajuda/orientações ao CCDF para participar desses recursos que vai ser muito 

importante para todos os artistas do Distrito Federal. 

Sra. Elizabeth Fernandes inicia o primeiro ponto de pauta relatando que as administrações das 

RA´s que não conseguiram formar CRC´s e menciona que estão recebendo demandas de 

vários locais da comunidade cultural pedindo que o CCDF inicie esse processo novamente de 

formar os CRC´s que não conseguiram ser formados nos dois pleitos em 2020. Relata que foi 

acordado que no inicio do ano seria chamado a comunidade, administrador regional, gerente 

de cultura das localidades que não conseguiram formar CRC´s para ser realizado uma 

discursão sobre como vai ser trabalhando para a inclusão desses conselhos, foi incluído na 

pauta com a ideia para agendamento de uma data, solicita uma sugestão de data ao pleno para 

essa discursão. 
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Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade sugere que seja feito um chamamento específico 

para tratar dessa pauta com essas RA´s para gerar uma forma de engajamento, de debater com 

essas comunidades antes de abrir um processo eleitoral. 

Sra. Elizabeth Fernandes propõe que seja marcada uma data para ter uma resposta para 

chamar essas comunidades, para dar um start no processo. 

Sra. Fernanda Barbosa Adão sugere que faça um encontro com os CRC´s atuais para que 

possa debater junto com essas pessoas qual o melhor caminho e se esse desenho 

macroregional já pode ser atualizado porque se não nosso mandato vai ser finalizado e esse 

desenho não vai ser atualizado conforme foi solicitado antes mesmo da nossa posse. 

Sra. Iariadney Alves da Silva defende a ideia da Sra. Fernanda Barbosa Adão e relata que tem 

a necessidade de um diagnóstico. 

Sr. Wellington José Lourenço de Abreu, menciona as RA´s que faltam Arniqueiras, Fercal, 

Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, Park Way e Sia, são 8 RA´s 

que ficaram sem composição de CRC´s, defende que antes do agendamento da data pensar em 

um tipo de abordagem diferente. 

Sra. Elizabeth Fernandes alinha que seja ponto de pauta para próxima reunião. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade complementa falas e menciona a importância de 

fazer um diagnóstico de região por região, o que aconteceu e como que o CCDF pode fazer 

uma abordagem, estratégia diferenciada para gerar um engajamento na comunidade cultural 

desses lugares. 

Sra. Elizabeth Fernandes anuncia que o nome da Sra. Aline Maria da Silva Camilo saiu no 

DODF em substituição da conselheira da Sra. Solisângela. 

Sra. Fernanda Barbosa Adão menciona sobre solicitações de informações técnicas da SECEC 

para que se possa articular de fato uma implantação de remuneração para os conselheiros, 

defende que é manifestação de todos os conselheiros regionais de cultura do Distrito Federal. 

Sra. Elizabeth Fernandes alinha propostas. 

Dia 20/05 – Chamamento para uma reunião com os representantes que ficaram sem 

composição dos CRC´s. 

Dia 04/05 – Realizar uma grande consulta pública com trabalho de comunicação da SECEC 

via Tv, Rádio etc. 
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Sra. Elizabeth Fernandes inicia o próximo ponto de pauta, informando que o conselho recebeu 

uma demanda oficial, a administração do SIA aonde não existe CRC fez uma solicitação a 

Secretaria de Cidades para mudar o nome da Gerência de Cultura de Esporte e Lazer, tirar o 

Cultura do nome da gerência porque segundo a administração como lá não tem gerente de 

cultura e não tem CRC. Secretaria de Cidades oficiou a SECEC perguntando se isso é 

possível? A SECEC encaminhou esse tema para o CCDF. 

Sra. Iariadney Alves da Silva, esclarece que não existe nada que dê apoio a essa violação da 

lei, não existe vinculação da gerência de cultura ao CRC e não existe a possibilidade de 

extinguir a gerência de cultura então acha que isso não é um tema que tenha que ter outras 

discursões, isso é proibido por lei. 

Sr. Pedro Paulo de Oliveira, exemplifica que em Planaltina o cargo de gerente de cultura foi 

extinto, foi cedido se não se engana para o Sol Nascente e menciona que isso já esta 

acontecendo em algumas RA´s que não estão fazendo esse tipo de manifestação ao Conselho. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade defende ideia da Sra. Iariadney Alves da Silva e  

reintera que a lei deve ser cumprida. 

Sra. Fernanda Barbosa Adão sugere que seja deliberado qual o processo a se seguir para que 

essa instância gerência de cultura faça institucionalmente parte do sistema de coordenação do 

SAC DF e não apenas dentro da rede Integra que é uma rede que também está habituada com 

esses problemas, pensa que tem que ser ponto de pauta e pensa que tem que aprofundar a 

questão envolvendo outros órgãos nesse debate e nesses encaminhamentos. 

Sra. Iariadney Alves da Silva defende sugestão da Sra. Fernanda Barbosa Adão. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade menciona que a gestão do gerente de cultura são 

três anos, então já tem algumas gerências inclusive cumprindo seu tempo, propõe diante dessa 

problemática que chegou é que traga isso para um ponto de pauta e que faça um balanço da 

situação de cada gerência, das RA´s que não conseguiram emplacar, saber quais são os 

gerentes que precisam se organizar para mover a lista tríplice novamente. 

Sra. Elizabeth Fernandes propõe fazer uma resposta para o SIA, solicitar a AJL para redigir 

uma resposta consistente nos termos legais e tratar esse tema como próximo ponto de pauta e 

de repente chamar a Secretaria das Cidades, fazer uma reunião conjunta para tratar desses 

assuntos. 
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Sra. Iariadney Alves da Silva sugere para acontecer a reunião no dia 18/05. 

Sra. Elizabeth Fernandes sugere que a pauta, Ampliação das áreas de atuação artística CEAC: 

Políticas afirmativas, gênero, ações de acessibilidade e demais já solicitadas em plenária seja 

colocada para uma reunião extraordinária para o dia 13/05. 

Sra. Fernanda Barbosa Adão, propõe colocar 20 minutos para inclusão dessa pauta. 

Sra. Elizabeth Fernandes propõe ficar na pauta da LAB até 21:40 e abrir 20 minutos para a 

pauta Ampliação das áreas de atuação artística CEAC: Políticas afirmativas, gênero, ações de 

acessibilidade e demais já solicitadas em plenária. 

Sra. Iariadney Alves da Silva inicia sobre a pauta da LAB, esclarecendo que o GT realizou 

algumas reuniões, analisaram todos os dados, retirou os dados que são particulares, 

contabilizou algumas respostas, compilou tudo em planilha com o que a Sra. Rita de Cássia 

Fernandes de Andrade vai apresentar e vão apresentar uma proposta ao CCDF após a 

apresentação, de uma recomendação através do que tiveram de resposta do que foi enviado 

pela SECEC. 

Sra. Iariadney Alves da Silva esclarece esses dados são referentes a listagem que a 

comunidade encaminhou com os nomes de quem não tinha recebido, não significa que são 

todos os nomes. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade inicia a apresentação. (documento anexado na ata) 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade reforça que esse documento/resumo foi feito em 

cima dos dados que foram fornecidos pela SECEC e a partir desses dados propõem-se uma 

recomendação para a SECEC, documento será disponibilizado para o pleno para aprovação, 

nesse documento considera toda a gravidade da situação, considera o fato de que não houve o 

auxílio emergencial destinado para a comunidade cultural, a necessidade da urgência que a 

comunidade cultural tem e foi recomendado que essas pessoas que estão com pendências, que 

a SECEC faça uma força tarefa e entre em contato o mais rápido possível com essas pessoas 

para esclarecer, abre um canal de comunicação para que essas pessoas tenham conhecimento 

das pendências reais que elas tem para solucionar o quanto antes. 

Sra. Aline Maria da Silva Camilo, esclarece que em relação ao levantamento que foi feito, a 

documentação que foi enviada pela SUAG, deu para perceber que mais da metade da lista que 

foi enviada dos beneficiários foram pagos e a grande maioria dos que não foram pagos é por 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 9 - de 12 

conta de pendências do próprio beneficiário, seja por divergência em relação aos dados 

bancários, em relação ao CPF e uma boa parte também porque não foi localizado o nome. 

Esclarece que não houve tempo hábil para análise/proposições da recomendação, sugere que 

fosse exibido no pleno seria sim elaborado ou não uma recomendação a partir disso, a 

princípio o GT foi formado para fazer com que esse documento obtido pela SUAG pudesse 

ser disponibilizado para a comunidade porque tinha muitas informações pessoais e foi o que 

foi realizado. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade esclarece que foi acordado que ia ser realizado a 

recomendação. 

Sra. Elizabeth Fernandes passa a palavra para o Sr. Carlos Alberto. 

Sr. Carlos Alberto, esclarece que a Aldir Blanc é um instituto feito de muita emoção, desde 

sua concepção, a votação da lei, a sair ao decreto, a chegar o dinheiro, a votar na CLDF para 

poder colocar na rua o edital e fechou 2020 com a publicação da MP do presidente, 1019 que 

estendia a execução/o empenho até dia 31/12 e o pagamento posterior em restos a pagar, foi 

alcançado a meta de 2.831 beneficiários na Aldir Blanc, esses correspondeu a 96,58%. 

Esclarece que houve busca, atendimento presencial no Teatro para solucionar problemas entre 

ele do dígito verificador, beneficiários que forneceram dados errados. 

Pela apresentação, apresentaram 103 pessoas que ainda faltam receber, isso graças a 

proposição do CCDF de disponibilizar para a SECEC a lista de pessoas e o que facilitou 

muito o trabalho das equipes técnicas. Das 103 pessoas, já foram encontrados 30 nomes e está 

em envio para a SUAG para providenciar o pagamento. 

Esclarece que as equipes estão estudando meios para encontrarem essas pessoas. 

Em relação ao inciso 2, contrapartidas, prazos e cartilha, esclarece que tem a MP 1019 que 

está para ser apreciada pelo Congresso e suas emendas que passa pelas suas comissões, um 

decreto do presidente em vias de sair e o PL do Senado que já foi para a Câmara aprovando 

tudo isso com novas regras. 

Por conta de toda essa situação foi necessário aguardar uma definição maior da legislação. 

Objetivo agora é resolver a situação dos 103 e aguardar as regras na esfera federal para que 

possa divulgar a ampliação das contrapartidas, da execução e a utilização do saldo 

remanescente. 
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Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade esclarece que não são 103 pessoas pelo documento 

são 53 pessoas que estão com pendências dentro da lista. 

Sra. Elizabeth Fernandes questiona se caso essas regras demore, se a SECEC tem algum plano 

B. 

Sr. Carlos Alberto responde que sim, que o plano B é entrar no Supremo pedindo a 

prorrogação igual todos os estados estão fazendo. 

Sra. Iariadney Alves da Silva, questiona sobre a contrapartida do inciso 2, menciona que as 

pessoas estão com o recurso em conta só que não estão utilizado porque não tem respostas, 

questiona qual a alternativa, como pode resolver essa questão para que as pessoas possam 

utilizar o recurso sem ter complicações futuras. Sugere que o plano do STF não seja o plano B 

e sim o plano A. 

Sr. Carlos Alberto responde que em relação ao inciso 2, a natureza é para manutenção de 

espaços e coletivos, então esses gestores, produtores, beneficiários do inciso 2 podem utilizar 

seus recursos para manutenção dos seus espaços, projetos, a lei é clara em como deve utilizar 

esse recurso. Agora na apresentação de suas contrapartidas, explica sobre o decreto de 

calamidade pública e as regras na esfera federal. 

Explica que não depende somente da SECEC em relação ao plano do STF. 

Sra. Iariadney Alves da Silva solicita esclarecimentos sobre o entendimento ao que significa 

manutenção de espaços e coletivos, questiona sobre alterações no formato em relação às 

contrapartidas, que os beneficiários não estão tendo respostas da SECEC para modificar as 

contrapartidas. 

Sr. Carlos Alberto responde que a lei Aldir Blanc no inciso 2 é taxativa no que se refere a 

manutenção. Em relação à alteração de formato, a SECEC está completamente aberta para 

isso, tanto na Aldir Blanc, tanto no CAFAC. 

Sra. Neide Nobre, questiona sobre respostas aos e-mails, reforça que alguns prazos estão 

prestes ao vencimento e solicita uma nova reunião com os beneficiários do inciso 2. 

Sr. Rafael Fernandes, proponente cultural, questiona sobre a questão da solução do SIGO, em 

relação às escolas de samba? E menciona que encaminhou um e-mail alterando o número da 

agência e não obteve resposta. 
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Sr. Felipe, Backstage, solicita que a SECEC aceite ajuda para solucionar problemas de 

pessoas que ainda não receberam e menciona sobre o CEAC do Backstage. 

Sra. Mangala, proponente cultural, menciona sobre a alteração da contrapartida, reforça sobre 

o prazo do termo de ajuste que está sem extinguindo, sobre a falta de respostas da SECEC, 

solicita respostas. 

Sr. Raphael Veiga, proponente cultural, reforça sobre a falta de comunicação e desespero da 

comunidade cultural para solucionar os problemas. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade pontua sobre a importância da empatia que essa lei 

exige muito do órgão gestor, pontua do fechamento dos canais de comunicação, propõe que se 

faça uma força tarefa dialogando com a comunidade para localizar essas pessoas e também 

propõe a comunidade que fizesse uma lista mas precisa para SECEC com dados corretos. 

Reforça necessidade de comunicação. 

Sr. Carlos Alberto responde o Sr. Rafael Fernandes, que realmente foi feita uma consulta a 

PGDF, sobre as certidões, só que SIGO não rodou com entidades que estejam com pendências 

no SIGO, em relação a alteração bancária foi anotado para repassar para a área técnica. 

Esclarece ao Sr. Felipe, Backstage, que vai verificar o que houve com problemas de 

pagamentos/comunicação com esses beneficiários. 

Esclarece a Sra. Mangala, proponente cultural em relação a contrapartida do inciso 2, que a 

cartilha está pronta, porém não pode soltar, estão aguardando o desfecho quais dos 3 polos 

vão chegar primeiro, um decreto do presidente, PL, MP 1019 que vai ser votada. 

Esclarece ao Sr. Raphael Veiga, que a SECEC não tem interesse em deixar ninguém para trás. 

Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade pontua a falta de consideração no desligamento do 

comitê consultivo. 

Sra. Elizabeth Fernandes menciona que devido ao horário, a pauta, Ampliação das áreas de 

atuação artística CEAC: Políticas afirmativas, gênero, ações de acessibilidade e demais já 

solicitadas em plenária seja colocada para uma reunião extraordinária para o dia 13/05. 

Sra. Neide Nobre solicita uma audiência com os beneficiários do inciso 2. 

Sra. Elizabeth Fernandes propõe que Sra. Neide Nobre envie um e-mail solicitando essa 

audiência. 
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Sra. Rita de Cássia Fernandes de Andrade propõe que fosse agendado o mais rápido possível 

uma reunião com o Sr. Carlos Alberto e os beneficiários do inciso 2. 

Sr. Carlos Alberto solicita alguns dias para alinhamento com a área técnica e organização. 

Sra. Elizabeth Fernandes alinha que será enviado um e-mail do CCDF com essa solicitação de 

agenda. 

A reunião encerrou-se às 22h30, ficando a atribuição de redação da ata para a assessora 

Fernanda Rafaella Lopes e Silva. Esta ata foi redigida e submetida à apreciação dos 

Conselheiros e Conselheiras no dia 05 de maio de 2021, aguardando manifestação de ajustes 

das Conselheiras e Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis. 

 

Brasília, 05 de maio de 2021. 

 

Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes: 

Wellington José Lourenço de Abreu  

Elizabeth Fernandes  

Erica Bordinhão Lewis  

Fernanda Barbosa Adão 

Iariadney Alves da Silva  

Pedro Paulo de Oliveira   

Rita de Cássia Fernandes de Andrade 

Aline Maria da Silva Camilo 

 



Nome Status Observação

1 - Alexandre Santana Dias 
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

2 - Danilo Abreu de Souza Pago em 17/02/2021 Recibo no processo.

Nome Status Observação

1 - Cena promoções culturais ltda

3- Núcleo Otello de Pesauisa e Produção Teatral 

4 - Espaço cultural H2O 

5 - Coletivo Alternativa BSB 

7 - Terreiro Capoeira

9 - Studio de Dança Shirlev Santos

10 - ARUC (Rafael Fernandes) 

11 - Havnna e Os Verdes 

12 - Grupo Bagagem Cia de Bonecos. 

13. Espaço Íthaka 

14. Cio das artes 

Beneficiário Observação

GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO IMPERIO DO CE Pendência na Habilitação 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO Pendência na Habilitação 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ACADEMICOS DA AS Pendência na Habilitação 

CENTRO DE TRAD. GAUCHAS EST. G. DO PLAN. DE TRAD. Pendência na Habilitação 

BARBARA ANGELICA DE JESUS BARBOSA 78037310159
Conta PF e credor PJ

Nome Status Observação

1- LETÍCIA RIBEIRO Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

2- ANDRE
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

3- PRISCILLA SENA Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

4 - RUBENS AGUILAR Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

5 - FERNANDO MARTINS Pago em 30/12/2020 Recibo no processo.

6 - MARCELO VINICIUS
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

7- RODOLFO LUCAS BARROS FIGUEIREDO GONÇALVES Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

8 - ANSELMO N.COSTA JUNIOR Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

Edital Lei Aldir Blanc Distrito Federal - GRAN CIRCULAR

Linha 1 - Pessoa Física - Agentes Culturais

Não foi possível identificar os beneficiários apenas com o Nome. É 

necessário informar o CPF/CNPJ, pois cada beneficio pago, foi 

gerado um proceso no SEI. Informo que há apenas 5 (cinco) 

beneficiários que ainda não receberam os benefecíos e os motivos 

os quais não foram pagos está indicado na "Planilha processos 

Subsídios não pagos - Inciso II", vide Doc SEI n° 58682764.

Planilha processos Subsídios não pagos - Inciso II

INFORMAÇÕES - SECEC

LEI ALDIR BLANC LISTA DE QUEM NÃO RECEBEU

Inciso 1

Inciso 2



9 - SIMONE PEREIRA RAMOS Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

10 - ISADORA NONATO DE PINA Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

11 - BRENDON HOFFMAN FERNANDES FREITAS Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

12 - JOVINO BLAISSON DE OLIVEIRA XAVIER Pago em 11 e 12/02/2021
Recibo no processo - Pago em duplicidade. Solicitar a restituição de 

um dos valores.

13 - KAROLINE THAYNÁ CAMPOS CUNHA Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

15 -Anatalie de Souza Coutinho Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

16 - Eurismar Lopes Pereira Pago em 19/03/2021 Recibo no processo.

17 - Lowry Landi de Matos Reis Pagto devolvido Agência ou Conta Destinatária do Crédito Invalida.

18 - Carla Maria Paes Landim Ramos Não identificado autorização para pagamento no processo.

19 - DANIELA PIERRE FIRME Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

20- Mariano Borges
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

21 - André Luiz
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

23 - Luiz Ricardo Botelho de Sousa Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

24 - Artur Pessoa Assunção de Campos Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

25 -
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

26 - Geraldo Jonnv Cardoso Mendes Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

27 -iohhnv Wellington Rodrigues Costa Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

28 - André Luiz Pereira Dias Pago em 19/03/2021 Recibo no processo.

29 - Carolina Villalobos dos Santos Coelho Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

30-
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

31 - Pedro Henrique Gomes Santos Mesquita (Medro Mesquita) Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

32 - Filipe Vieira Santos Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

33 - CARLOS EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

34 - Joel Mariano Borges Não identificado autorização para pagamento no processo.

35 - Gustavo- 
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

36 - Tagore Vilela Rodrigues da Silva Pago em 11/02/2021 Recibo no processo.

37 - Katharine Ferreira Gonçalves Pago em 12/03/2021 Recibo no processo.

38- Joel Mariano Borges Não identificado autorização para pagamento no processo.

39- André Luiz Pereira Dias Pago em 19/03/2021 Recibo no processo.

40 - Jairo Oliveira Laranjeira Pago em 30/12/2020 Recibo no processo.

41 - Kaio Luan Pereia de Aquino Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

42 - Gabriela de Freitas Pago em 19/03/2021 Recibo no processo.

Nome Status Observação

1- HERBERT LINS DOS SANTOS Pagto devolvido Conta destinatária do crédito encerrada.

2- Edvaldo Rodrigues Alves Pagto devolvido Agência ou Conta Destinatária do Crédito Invalida.

4- Angélica Rodrigues Moreira Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

5- Eliesio de Oliveira Barros Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

6- Wenderson pereira de Morais Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

7- José Pereira Martiniano Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

8- Ricloasson dos anjos santos Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

9-Teatro Sobradinho Mari Ortensi
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

Linha 2 - Pessoa Física - Bastidores



10- Érika Pereira Barbosa Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

11- Rodolfo Lucas Barros Figueiredo Gonçalves Consta do processo que o beneficiário foi desclassificado.

12- HIGOR EVILASIO DA COSTA NASCIMENTO Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

13- Mavara Paiva Pago em 05/03/2021 Recibo no processo.

14- Hugo Leonardo Barros
Não identificado na relação dos Beneceficiários contemplados. 

Informar o CPF/CNPI para nova consulta.

16- Thais Sampaio dos Santos Não identificado autorização para pagamento no processo.

Nome Status Observação

1- MARCELO VINICIUS Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

2- RODOLFO LUCAS BARROS FIGUEIREDO Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

3- MAYARA PAIVA Pago em 12/02/2021 Recibo no processo.

4 - RODRIGO R. BOTELHO Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

5 - Marcos Vinicius Lacerda Pereira Pago em 24/03/2021 Recibo no processo.

6- Lidiane Mendes da Conceição Pago em 17/02/2021 Recibo no processo.

7- Elias Viana de Barros Pago em 18/03/2021 Recibo no processo.

8- LEANDRA CAVALCANTE SABOIA Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

9- Davison Batista do Nascimento 
Não identificado na relação dos Beneceficiários contemplados. 

Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

10- Thiago Henrique Alves Gomes Prado Pago em 30/12/2020 Recibo no processo.

11- Elizabete Patricia de Almeida da Silveira Cintra (Ase Dudu) Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

12-Criadouro Criativo - Victor Ekstrom Couto - Pago em 18/03/2021 Recibo no processo.

13- WALACE BEZERRA DOS SANTOS - 1V2M Pago em 17/02/2021 Recibo no processo.

14- Agbelas  (Natalia Lins) Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

15 - Ana Sofia Martines Cabral Scultori da Silva (Coletivo de Teatro Enleio - 

CTE) 
Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.

Nome Status Observação

2- Pablo Ravi Maroccolo Lima Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

3- Bruno Batista Ribeiro Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

4- José Roberto
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

5- Déborah Gomes da Silva Paiva Pago em 09/02/2021 Recibo no processo.

6 - DANIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR Pago em 03/03/2021 Recibo no processo.

7- Izabella de Lima Lamounier Não pago Beneficiário PJ - precisa apresentar a conta da Pessoa Jurídica.

13- Diretórios Acadêmicos de Nível Médio e Superior Pago em 09/02/2021 Recibo no processo.

14- Emerson Rodrigues da Silva  (Coletivo Samba da Guariba) Pago em 17/02/2021 Recibo no processo.

15 - Cláudio Eduardo Falcão Graça Filho Pagto devolvido Ausência ou Divergência na Indicação do CPF/CNPJ.

Nome Status Observação

1 - Ulisses de Freitas Xavier Pago em 24/03/201 Recibo no processo.

2 - Angélica Rodrigues Moreira Pago em 24/03/201 Recibo no processo.

3- Federação dos Estudantesu Universitários de Brasília e Entorno. Pago em 30/12/2020 Recibo no processo.

4 - Marco Mourão
Não foi possível identificar na relação dos Beneceficiários 

contemplados. Informar o CPF/CNPJ para nova consulta.

Linha 6 - Festival

Linha 3 - Coletivos

Linha 4 - Cultura nas Cidades



5 - Anderson Alves de Oliveira Pago em 08/02/2021 Recibo no processo.



Situação Inciso I Inciso II Linha I Linha II Linha III Linha IV Linha VI Linha V

Pagos 1 26 6 10 6 4 53

Não foi possível identificar  na relação dos Beneceficiários  contemplados 1 14 10 2 1 1 1 30

Agência ou Conta  Destinatária do Crédito Invalida 1 2 3

Pagamento devolvido -  Ausência ou Divergência  na Indicação do CPF/CNPJ 2 2 4 1 9

Beneficiário PJ - precisa apresentar  a conta da Pessoa Jurídica. 1 1 2

Pendência na Habilitação 4 4

Desclassificado 1 1

Não identificado autorização  para pagamento no processo 1 1

TOTAL 2 19 39 14 15 9 5 0 103

Resumo 
TOTAL
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CHAT 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/04/2021 

VIA GOOGLE MEET 

 

Wellington Abreu 
18:58 

Boa noite a todas, todos e todes 

Tereza Padilha 
18:58 

Boa noite a todas e todxs e boa noite a todos!  

Pedro Paulo de Oliveira 
19:02 

Boa noite . 

Neide Nobre 
19:02 

Boa noite 

Luz em Movimento 
19:05 

Boa noite a todos e todas! 

Rafael Fernandes 
19:05 

Boa noite pessoal 

Conselho de Cultura Recanto das Emas 
19:06 

Boa noite a todos.. 

nadia bacin 
19:06 

Boa noite a todos 

Raphael Veiga 
19:06 

Boa noite a todxs 

Dayse Hansa 
19:13 

boa noite a todas/todos/todes 

hugo barros 
19:13 

Boa noite 

Luz em Movimento 
19:14 

Moisez - Backstage Brasília boa noite. 

Rita Andrade 
19:14 

Boa noite! 

Denise Vieira 
19:15 
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Boa noite 

Backstage Brasilia 
19:15 

@backstagebrasilia mais uma vez presente ! 

Luz em Movimento 
19:15 

As meninas do backstage estão em reunião participando de um edital para mulheres negras 

Trabalhadoras do backstage. 

hugo barros 
19:16 

Backstage Brasília ��� 

Rita Andrade 
19:16 

Salve salve BackStage!  

Iara Alves 
19:16 

Boa noite! 

Marcelo Alves 
19:16 

Boa noite 

Você 
19:16 

fechei 

Marcelo Alves 
19:17 

Marcelo backstage 

Você 
19:17 

de nadaaa 

Alessandra macedo 
19:19 

pode repetir o e-mail para envio dos nomes dos conselheiros que compõem os CRCs... 

Conselho de Cultura Recanto das Emas 
19:21 

a orientação é seguir as regras de desempate do Edital? 

Rita Andrade 
19:22 

sim! 

Erica Lewis 
19:22 

Sim 

Conselho de Cultura Recanto das Emas 
19:22 

Gratidão!! 

Dayse Hansa 
19:23 
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pois é, achei estranha a secec reunir com grupo restrito 

Raphael Veiga 
19:23 

Beth posso fazer uma fala sobre isso? 

Erica Lewis 
19:23 

Edital: http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/SEI_GDF-43706599-Edital-1.pdf 

Dayse Hansa 
19:23 

o coletivo de blocos fora do armario composto de 32 blocos lgbtq não foi convidado 

Erica Lewis 
19:23 

4.3 Em caso de empate, por ordem de critérios, terá preferência o candidato que possuir: I - maior 

tempo de atuação no campo cultural e/ou liderança comunitária comprovado por currículo e porólio; II 

- mais experiência e atuação em ações de acessibilidade e/ou para o público em situação de 

vulnerabilidade social comprovado por currículo e porólio; III - maior idade. 

Dayse Hansa 
19:24 

sem falar blocos infantis, ou seja, faltou 

quase todes 

Rafael Fernandes 
19:24 

Escolas de samba também não participaram 

Wellington Abreu 
19:24 

Ode Layo está pedindo pra participar alguém o conhece? 

Wellington Abreu 
19:26 

posso falar? 

Raphael Veiga 
19:26 

Se for possível gostaria de falar 

Dayse Hansa 
19:28 

ao menos agradecemos o informe da presidenta, mas endosso o que o conselheiro welligton disse. é 

preciso ampliar as informações 

o carnaval envolve uma complexa organização, sem falar na diversidade de atores e atrizes 

Raphael Veiga 
19:28 

Posso falar sobre este ponto Beth? 

Luz em Movimento 
19:29 

Reunião - Coletivo Backstage Pauta: EDITAL - ÉDITODAS Hoje, 06 de abril - 19h - Mulheres do 

backstage.  

Raphael Veiga 
19:29 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/SEI_GDF-43706599-Edital-1.pdf
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Gostaria de falar sobre este informe do carnaval 

Rita Andrade 
19:32 

Que Bom! 

Luz em Movimento 
19:33 

Que maravilha!! Inclusão! 

Dayse Hansa 
19:33 

Q noticia LINDA!!! 

Raphael Veiga 
19:34 

A melhor notícia 

Rita Andrade 
19:34 

Que notícia boa! 

Luz em Movimento 
19:34 

caiu 

As inscrições para fala já estão abertas? 

Você 
19:36 

lista: Raphael Veiga 

Luz em Movimento 
19:36 

entendido. Abre para fala depois dos informes. 

Moisez Backstage me inscrevo. 

Você 
19:37 

LISTA DE INSCRITOS: Raphael Veiga Luz em Movimento Moisez Backstage 

Luz em Movimento 
19:38 

Luz em Movimento sou eu Moisez Backstage 

Neide Nobre 
19:38 

Quando a sociedade civil terá acesso a minuta final do edital de pareceristas e da minuta padrão 

antes da publicação? 

Importante a transferência e acesso 

Você 
19:38 

Deus, desculpa! 

LISTA DE INSCRITOS: Raphael Veiga Moisez Backstage 

Neide Nobre 
19:40 

Publicação dos benefíciarios 

A sociedade civil tem enorme interesse em acompanhar 
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Neide Nobre 
19:42 

À utilização do recurso 

Estamos juntos nessa fiscalização 

Fernanda Morgani 
19:43 

Bora bora! 

para quem quiser acessar 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/orgao 

Neide Nobre 
19:43 

E o edital de 2018 de pareceristas venceu 

Tiago de Aragão 
19:48 

A secec precisa conversar com a sociedade civil. Semana passada foi aberto um precedente com 

uma audiência pública sem o público. Eu nunca vi na minha vida uma audiência pública que a 

sociedade civil fica totalmente restrita aos comentários. Esse tipo de audiência pública é legal, 

conselheiras e conselheiros? 

Tiago de Aragão 
19:49 

mesmo em tempos de covid-19m tanto o CCDF, como a CLDF e o Congresso Nacional demonstram 

a possibilidade de mesas com a presença de representantes da sociedade civil. 

Dayse Hansa 
19:50 

daqui a pouco vamos precisar fazer B.O. para pagar a pensão... kd o pai dessa questão?? c todo 

respeito aos bons pais, mas isso é bem coisa de pai fujão mesmo...rs 

Fernanda Morgani 
19:50 

Tiago, recetemente a SECEcv publicou o PDTI de 2020-2023 

nele conta uma ação na pagina 5 

que inclusive já foi concluída 

Contratarserviços para customizarsolução para enquetes, pesquisas e consultas públicas virtuais.  

Fernanda Morgani 
19:51 

a pergunta é: onde está esse serviço que foi concluído? É disponibilizar pdfs na web e transmitir via 

youtube? 

hugo barros 
19:52 

Léo backstage Brasília 

Tiago de Aragão 
19:52 

Boa pergunta, Conselheira. 

Vou consultar esse PDT 

obrigado. 

Dayse Hansa 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/orgao
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19:59 

penso que deveria deixar mais alguns dias para contribuições da minuta padrão do fac, para inclusive 

incluir a garantia do backstage como micro edital 

inclusive, não entendo pq o ceac não foi aprovado ainda gente 

Luz em Movimento 
19:59 

Obrigado Dayse!!! 

Dayse Hansa 
20:00 

tem mais de 1 ano essa reivindicação. começou junto com a pandemia  

Luz em Movimento 
20:00 

Verdade. Faz tempo essa solicitação. 

Edivânia Rachel 
20:00 

Cultura de Arniqueira está jogada as traças porque não tem Conselho de Cultura da cidade. 

Neide Nobre 
20:01 

Isso mesmo Dayse 

Raphael Veiga 
20:01 

Conselheira Erika, não entendi porque a secec está esperando este edital de pareceristas para seguir 

com o edital audiovisual Periférico. Alguns dias atrás saiu resultado de pareceristas que estava 

pendente. Não serão estes?? 

Erica Lewis 
20:05 

O resultado final publicado é de credenciamento de pareceristas da LIC. 

Fernanda Morgani 
20:08 

Minha sugestão de data é 04/05. Realizar uma grande consulta pública 

com trabalho de comunicação da SECEc via tv, rádio etc 

Daniel Santos 
20:09 

Sem essas regiões. Que não tem representante . Como ficam ? Aí para o todo ? 

Raphael Veiga 
20:10 

Obrigado 

Erica Lewis 
20:10 

Edital 12/2020 pareceristas LIC: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/03/23/cultura-homologa-

edital-de-pareceristas/ 

Raphael Veiga 
20:12 

Jardim Botanico está formado Wellington? 

Edivânia Rachel 
20:12 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/03/23/cultura-homologa-edital-de-pareceristas/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/03/23/cultura-homologa-edital-de-pareceristas/
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É importante perguntar para os participantes de Arniqueira por que não deu certo compor o quórum 

da eleição. Os participantes ficaram perdidos em meio ao processo, eles buscaram ajuda pra terem 

quórum e não tiveram apoio de quem estava na organização da eleição. Sem ajuda da organização 

da eleição desmotivou e desmotiva todo mundo no processo. Aí ninguém quer mais se candidatar pra 

ser conselheiro. Cada vez que não tem quórum, fica mais difícil organizar o povo novamente. 

Wellington Abreu 
20:13 

Raphael Veiga20:12 Jardim Botanico está formado Wellington?  

sim Rafael 

Luz em Movimento 
20:15 

Parabéns Aline Maria! 

Conselheira Aline Maria. 

Wellington Abreu 
20:17 

Excelentes informações Conselheira Aline 

Fernanda Morgani 
20:18 

por isso conselheiro pepa 

Erica Lewis 
20:18 

1 inscrito no LagoSul 

Fernanda Morgani 
20:18 

precisamos sensibilizar por meio de regiões próximas até que a comunidade se empodere da política 

pública 

Dayse Hansa 
20:23 

eu sou super a favor da democratização de emendas fernanda, mas a sugestão de remuneração de 

conselheiros/as vir de todas as emendas é cortar mais um fomento. nem todas as emendas são 

concentradas. há emendas que trabalham em rede e envolve centenas de agentes culturais. 

Fernanda Morgani 
20:23 

isso Dayse. Debater para solucionar. 

Dayse Hansa 
20:24 

ainda sim, concordo que as emendas devessem ter um acesso mais democrático  

*envolvem 

Fernanda Morgani 
20:24 

Como não sou técnica nesta temática estruturante, meu objetivo é chegar na solução para as 

demandas que temos postas neste momento. Não faço ideia de como fazer, mas sei que é possível. 

Rosemaria A Santos 
20:25 

Boa Noite gentes queridas....Rosemaria 
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Erica Lewis 
20:25 

Boa noite! 

Raphael Veiga 
20:25 

Boa noite Rosemaria 

Fernanda Morgani 
20:26 

cada conselheiro trouxe uma proposta 

Neide Nobre 
20:26 

Boa noite Rosemaria 

Fernanda Morgani 
20:26 

vamos ter de colocar como ponto de pauta para construir o cronograma 

Dayse Hansa 
20:27 

uma alternativa sobre as emendas Fernanda e demais colegas, pode ser a instauração do FPC. Se 

instituído, pode receber emendas e desses recursos ser possível editalizar  

Fernanda Morgani 
20:28 

Concordo Iara 

Moreira Da Rocha 
20:31 

boa noite  

Wellington Abreu 
20:33 

1. Arniqueiras, 2. Fercal, 3. Lago Norte, 4. Lago Sul, 5. Núcleo Bandeirante, 6. Octogonal/Sudoeste, 

7. Park Way, e 8. SIA  

Regiões que faltam  

Moreira Da Rocha 
20:33 

sinto, infelizmente,que além do desinteresse da grande corpo cultural, a divulgação e mobilização da 

Secretaria está pecando enormemente. 

Rita Andrade 
20:34 

Sim. 

Edivânia Rachel 
20:37 

Sou conselheira do Recanto mas apoio a eleição de Arniqueira. 

julimar dos santos 
20:39 

onde já se viu isso 

Pedro Paulo de Oliveira 
20:40 

me inscrevo 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 9 - de 27 

julimar dos santos 
20:40 

e está no regimento interno das administrações  

julimar dos santos 
20:41 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.h

tml#aneI_titII_capIII_art24_incIII 

Neide Nobre 
20:42 

Cumprasse a Lei 

Edivânia Rachel 
20:42 

Que absurdo isso. 

Neide Nobre 
20:46 

Conheçam a Lei e cumpram a Lei 

julimar dos santos 
20:48 

Mandei Aqui o decreto 

Do regimento interno 

Erica Lewis 
20:49 

Obrigada Julimar! 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
20:50 

Boa noite! Sou Míriam do Conselho de Taguatinga. 

Pedro Paulo de Oliveira 
20:52 

gostaria da fala 

Fernanda Morgani 
20:55 

o CCDF não trata isoladamente, o ponto de vista deve ser sempre para o todo. 

Wellington Abreu 
20:55 

não consta no quadro administrativo da Administração do GDF  

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3

2716&txtAno=2011&txtTipo=6&txtParte=.  

Cada Administração tem seu próprio regimento  

Wellington Abreu 
20:56 

Dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências.  

Dayse Hansa 
20:57 

isso conselheira Aline 

Mangala Bloch 
21:00 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.html#aneI_titII_capIII_art24_incIII
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.html#aneI_titII_capIII_art24_incIII
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=32716&txtAno=2011&txtTipo=6&txtParte=
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=32716&txtAno=2011&txtTipo=6&txtParte=


 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 10 - de 27 

Boa noite! 

Estou lembrando da pauta do Aldir Blanc, que mais uma vez ficou pro final. 

Neide Nobre 
21:02 

Quero já solicitar a garantia da pauta Lei Aldir Blanc 

Cristiano Gomes 
21:02 

Toda reunião a pauta da Aldir Blanc fica ara o fim e não há tempo para realmente dialogar! 

CR Júlïo 
21:04 

Lei Aldir Blanc É PAUTA NECESSÁRIA TAMBÉM. NÃO PODE FICAR PARA OS 48 DO SEGUNDO 

TEMPO... 

Neide Nobre 
21:04 

Cadê o Sr. Carlos Alberto Subsecretário responsável pela gestão da Lei Aldir Blanc no DF?De hoje 

não podemos sair dessa reunião sem às RESPOSTAS 

CR Júlïo 
21:05 

☝ ☝ ☝ ����� 

Mangala Bloch 
21:06 

Tem alguém da SECEC responsável pela Lei Aldir Blanc presente nessa reunião? 

Adriana Gomes 
21:06 

Pauta Lei Aldir Blanc já!  

CR Júlïo 
21:06 

☝ ☝ ☝ ☝ ☝  

Cristiano Gomes 
21:07 

Lembrando que foi prometido na ultima reunião um retorno em até 5 dias (como foi prometido firmar 

em oficio)! 

Wellington Abreu 
21:07 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.h

tml#aneI_titII_capIII_art24_incIII  

Cristiano Gomes 
21:08 

Anteriormente foi pedido 15 dias de prazo... Não foi cumprido. Na ultima reunião foi informado o prazo 

de 5 dias... Desta vez será cumprido? 

Neide Nobre 
21:08 

Os benefíciarios precisar ter segurança na execução do recurso do INCISO 2 a não respostas e 

orientações já estão causando enorme prejuízos. O gestor é co responsável em todo esse processo. 

Cristiano Gomes 
21:09 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.html#aneI_titII_capIII_art24_incIII
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/621943de42e747a19b47ada15d782dcd/exec_dec_38094_2017.html#aneI_titII_capIII_art24_incIII
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Tem beneficiários com prazos vencendo... e não tiveram ainda retorno quanto a mudança de pauta.  

CR Júlïo 
21:09 

Boa, Presidente. 

Raphael Veiga 
21:10 

Tem vários pontos que foram colocados em relação aos editais na reunião anterior. Vão cumprir 

todas as solicitações? 

Mangala Bloch 
21:10 

Tem gente esperando permissão para entrar na reunião! 

Adriana Gomes 
21:11 

tem pessoas esperando serem aaceitas na sala 

Mangala Bloch 
21:11 

Aldir Blanc Já!!! 

Cristiano Gomes 
21:11 

Tem colegas tentando entrar na sala e não está sendo autorizado! 

Luz em Movimento 
21:11 

Sim 

Estamos aqui! 

Backstage Brasília. 

art cubism 
21:13 

Estamos aguardando a resposta do oficio  

LAB 

Luz em Movimento 
21:13 

Obrigado.  

Cristiano Gomes 
21:13 

Precisamos realmente tratar da Aldir Blanc. sem limite de tempo. Tem que ser resolvido!  

Aris Medrei 
21:14 

Tem algumas pessoas pedindo p entrar na reunião 

Fernanda Morgani 
21:14 

eu queria ter um controle remoto para parar o tempo e fechar esse ponto da LAB de uma vez por 

todas...Cristiano obrigada pela sua luta 

Cristiano Gomes 
21:15 

Grato, querida! 

Neide Nobre 
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21:19 

Teremos acesso à essa lista 

? 

Iara Alves 
21:19 

Sim, Neide. 

Erica Lewis 
21:19 

Sim 

Wellington Abreu 
21:19 

Fernanda Rafaella esta plenária está sendo gravada?  

Rafael Fernandes 
21:19 

As pendências das 4 escolas de samba são a questão do SIGGO 

Fernanda Morgani 
21:19 

Diagnóstico Coletivo SAC/DF Ajude a Macrorregião 4 a compor os Conselhos Regionais de Cultura 

que não estão institucionalizados. Nossa macrorregião é composta pelas seguintes regiões 

administrativas: Cruzeiro e todo seu território, Cidade Estrurural / SCIA e todo o seu território, Guará e 

todo o seu território e finalmente Sudoeste / Octogonal. Responda ao formulário de pesquisa da 

Macro 4, é rapidinho, no máximo 5 minutos! https://forms.gle/WbPSjrL55uLKymw19  

Mari Baeta 
21:19 

precisamos que respondam os e-mails de alteração de contrapartida 

Iara Alves 
21:19 

Retiramos o dados pessoais para poder disponibilizar a planilha 

Neide Nobre 
21:21 

Quero me inscrever para falar nessa pauta 

Mari Baeta 
21:22 

Lowry Landi, ele já informou outros dados bancários há mais de 2 semanas. Falou com um 

funcionário que garantiu que recebeu os dados certos, mas até agora nada 

Rafael Fernandes 
21:22 

Tenho uma pergunta sobre o Inciso 2. Gostaria de falar 

Wellington Abreu 
21:24 

Excelente Trabalho Rita, Iara e Aline. 

Cristiano Gomes 
21:27 

"Desqualificado" não desclassificado 

ultima linha da planilha 

penultima 

https://forms.gle/WbPSjrL55uLKymw19


 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

Página - 13 - de 27 

Mari Baeta 
21:29 

obrigada pelo trabalho Rita, Iara e Aline 

Marcel Papa 
21:30 

Boa noite, desculpem a demora. Estava em outra reunião. Marcel Papa - backstage brasilia 

art cubism 
21:31 

Facilitaria se a SECEC demonstrasse que comunicou aos beneficiarios solicititando as correçoes e 

atualizações.  

Rafael Fernandes 
21:33 

não vai abrir para a comunidade cultural? 

Neide Nobre 
21:33 

Reitero minha inscrição para falar nessa pauta 

Rita Andrade 
21:34 

Fred! Como vai conselheiro? 

Mangala Bloch 
21:37 

Nós, do Inciso 2 da Lei Aldir Blanc, ainda estamos no aguardo de respostas importantes para 

efetuarmos prestação de contas e contrapartidas e a Secretaria de Cultura não tem respondido aos 

emails e telefonemas. 

Backstage Brasilia 
21:39 

gostaria de me inscrever 

Cristiano Gomes 
21:41 

O DF precisa entrar com pedido semelhante no supremo! 

Luz em Movimento 
21:42 

Cara presidente Beth Fernandes. Gostaria de solicitar que se mantivesse a reunião extraordinária 

deste conselho com o tema CEAC na próxima terça-feira dia 13/04 visto que tempo está no final e 

este tema LAB vai se estender bastante.  

Caso a gente não consiga falar sobre esta pauta nesta reunião. 

Beth Fernandes 
21:45 

Concordo, vou pedir anuência do Pleno 

Cristiano Gomes 
21:45 

Porque o DF não entra com este mesmo pedido no Supremo?! 

Wellington Abreu 
21:45 

Beth Fernandes21:45 Concordo, vou pedir anuência do Pleno - CONCORDO 

Iara Alves 
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21:45 

Concordo. 

Cristiano Gomes 
21:45 

O ceará e agora o Pará... abriram caminhho para que outros estados também consigam. 

Dayse Hansa 
21:46 

fundamental!!  

Luz em Movimento 
21:46 

Muito obrigado! 

Raphael Veiga 
21:47 

Tem que ser ter uma atenção no valor não utilizado, pois não pode somar o valor que não foi pago 

ainda pelos gestores. O valor tem que ser do remanescente ente mesmo. 

Mangala Bloch 
21:48 

Porque não responder às solicitações de alteração de contrapartida para que os beneficiários possam 

realizar seu trabalho? 

Cristiano Gomes 
21:49 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA... não dependem de nenhum 

tramite na câmara.  

Iara Alves 
21:49 

Plano B deve ser plano A 

Cristiano Gomes 
21:49 

EXATO! 

Wellington Abreu 
21:49 

muito importante ouvir a comunidade hoje  

Cristiano Gomes 
21:49 

A liminar tem que ser plano A 

Dayse Hansa 
21:49 

boa 

André Mendes 
21:49 

Sumula vinculante 

Raphael Veiga 
21:50 

Isso tem que ser o plano A 

Tâmara Jacinto 
21:50 
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Porque esperar para entrar c a liminar, então? 

Raphael Veiga 
21:50 

Não tem que esperar 

Cristiano Gomes 
21:50 

Já devia ter entrado 

Mangala Bloch 
21:50 

Peço a palavra também 

Tâmara Jacinto 
21:50 

Exato 

Raphael Veiga 
21:50 

Eu quero falar 

Erica Lewis 
21:50 

1) Neide Nobre 2) Rafael Fernandes 3) Backstage Brasilia 

art cubism 
21:51 

Independe das decisões externas. . Precisãmos de respostas aos emails enviados. Então pedimos ao 

menos o esclarecimento sobre o prazo da prestação de contas? Qual o prazo esta Valendo? no 

termo de ajuste ou na cartilha? 180 ou 120 dias? 

Cristiano Gomes 
21:52 

Exato Iara! 

Mangala Bloch 
21:52 

Alteração da contrapartida!!! 

Cristiano Gomes 
21:54 

Carlos Alberto, querido. Não é tão simples assim. Existe uma serie de vetos e de interpretações da lei 

quanto a utilização do recurso do inciso 2. 

Erica Lewis 
21:54 

4) Mangala Bloch 5) Raphael Veiga 

Mangala Bloch 
21:54 

As escolas estão funcionando com ensino remoto e muitos beneficiários estão propondo soluções 

online, vituais, etc 

Tâmara Jacinto 
21:55 

Então valeria uma data limite pra essa espera. 

Rita Andrade 
21:57 
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Vamos ouvir a comunidade. 

Mari Baeta 
21:58 

só conseguimos alterar se a SECEC responder os e-mails. Pelo menos o CAFAC analisa e responde 

os pedidos de alteração. Mas os responsáveis pela LAB NÃO RESPONDEM 

Aris Medrei 
21:58 

Tá aberta mas não responde ! Enviei minha reformulação de contrapartida dia 23 fevereiro e até hoje 

só disseram p aguardar 15 dias e mais nada 

Wellington Abreu 
22:03 

Importante suas falas Conselheira Neide Nobre  

Cristiano Gomes 
22:03 

Neste novo encontro a pauta não pode ficar para o final da reunião! 

Mari Baeta 
22:03 

Boa Neide!!!!  

Cristiano Gomes 
22:03 

Estamos passando hoje pelo mesmo problema das reuniões anteriores. 

A LAB tem que ser pauta do inicio das reuniões 

Muito bem Neide! 

Mangala Bloch 
22:04 

Muito bem Neide 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:04 

Boa Neide! 

Aris Medrei 
22:04 

Deviam deixar a Neide concluir direito . Fala sério ! 

Aris Medrei 
22:05 

Ela conseguiu mostrar claramente nossa angústia e foi cortada !!! Achei absurdo isto 

Cristiano Gomes 
22:06 

Carlos precisamos de respostas concretas referente as contrapartidas! É urgente! Pode se pronunciar 

a este respeito? 

Aris Medrei 
22:06 

Eu espero ouvir a resposta p o q a Neide colocou 

Neide Nobre 
22:07 

Solicitamos reunião para amanhã com o Sr. Carlos Alberto sobre o inciso 2. O DF poderia ser 

referência na execução do recurso da Lei Aldir Blanc. As perguntas continuam sem respostas. Se 
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quiserem nos localizar estamos aqui se quiserem de fato avançar na execução da Lei Aldir Blanc 

estamos aqui 

Aris Medrei 
22:07 

Contrapartida , gente , é primordial neste momento 

CR Júlïo 
22:07 

Fiquei comovidíssimo com sua fala, Neide Nobre. Inicialmente, o que penso é que a Classe Artística 

do DF lhe tem uma dívida de gratidão. Obrigado por sua garra, mulher de fibra vc. 

Luz em Movimento 
22:07 

Valeu felipe. 

CR Júlïo 
22:08 

Ótimo, Felipe. 

Backstage Brasilia 
22:08 

AINDA NÃO RECEBERAM:* • Ricloasson • José Pereira • Matheus Gomes Silva • Herbert Lins dos 

Santos • Edvaldo Rodrigues Alves • Priscilla Galeno Nascimento • Wenderson pereira de Morais • 

Teatro Sobradinho Mari Ortensi • Érika Pereira Barbosa • Rodolfo Lucas Barros Figueiredo Gonçalves 

• Higor Evilasio da Costa Nascimento 

Neide Nobre 
22:08 

Felipe sua fala me contempla reitero se quiserem nossa ajuda estamos aqui 

Rosemaria A Santos 
22:09 

Reuniao Amanha, inciso 2 URGENTE 

Neide Nobre 
22:09 

Reunião do INCISO 2 urgênte 

Neide Nobre 
22:11 

Precisamos avançar 

As falas tem que sair do discurso ação já 

Rosemaria A Santos 
22:12 

Fui contemplada e pude colaborar com alguns beneficiarios e sou muito grata ao brilhante trabalho do 

Backstage Brasília...aceita Secretario e CEAC para todos. 

Neide Nobre 
22:13 

Se tivesse publicado no site oficial a lista os benefíciarios já teriam resolvido pois os que precisam 

irão se mover 

Luz em Movimento 
22:13 

Obrigado Rosemaria ! 
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Mangala Bloch 
22:14 

Resposta às alterações de contrapartida já!!! 

CR Júlïo 
22:14 

Rafael... Ufa!!! ����� 

Neide Nobre 
22:14 

A fome doi, a preocupação angústia, a falta de respostas nos deixa apreensivos 

Wellington Abreu 
22:16 

Resumo emocionante Rita,  

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:16 

A fome não espera! 

silvio rangel 
22:16 

Gostaria de fazer um encaminhamento sobre o CEAC 

Luana Marques 
22:16 

Perfeita fala, Rita. 

Acrescento que os próprios empregos dessas pessoas se justificam pela.existencia da cadeia 

produtiva da cultura. 

Incrível a falta de empatia. 

Neide Nobre 
22:19 

Não adianta colocar funcionários para lidar com a tramitação da Lei Aldir Blanc se os mesmos não 

entendem a real interpretação da Lei Aldir Blanc 

CR Júlïo 
22:21 

Mandou muito, Rita! Sua participação nesta pauta foi pontual e objetiva. 

Neide Nobre 
22:22 

A proposta é que o gestor publique a lista dos benefíciarios da Lei Aldir Blanc no site oficial da 

SECEC 

Cristiano Gomes 
22:22 

Carlos precisamos de resposta para as contrapartidas! 

Beth Fernandes 
22:22 

Neide, a lista foi publicadda no DODF, é mais que site 

Raphael Veiga 
22:22 

A secec tem que publicar a lista com quem pagou e quem não pagou 

Neide Nobre 
22:23 
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Quem resolveu se valer do SIGO na Lei Aldir Blanc aqui no DF foi o GESTOR 

Neide Nobre 
22:25 

Conselheira Beth tudo referente a Lei Aldir Blanc tem que ficar no site oficial do GESTOR no caso a 

SECEC 

Backstage Brasilia 
22:25 

mas os proponentes não ter retorno da secretaria... 

esse é o b.o 

Cristiano Gomes 
22:25 

nenhum retorno 

Rafael Fernandes 
22:25 

E a questão continua. Vai continuar considerando o SIGGO? Não receberemos por conta disso? 

Cristiano Gomes 
22:25 

zero 

Backstage Brasilia 
22:25 

ninguém entra em contato com eles 

Raphael Veiga 
22:25 

Não é Carlos. Alguns já rewnviaram os dados várias vezes. 

Cristiano Gomes 
22:25 

zero retorno 

Neide Nobre 
22:25 

A Lei Aldir Blanc indica isso 

Raphael Veiga 
22:25 

Se está em pleno funcionamento porque não respondem as pessoas 

Backstage Brasilia 
22:25 

e isso sobra qlpra quem ajudou eles a se inscrever 

Rita Andrade 
22:25 

COMUNICAÇÃO SECEC, COMUNICAÇÃO!  

Backstage Brasilia 
22:25 

no nosso caso, nos do backstage 

Luz em Movimento 
22:26 

Boa noite. Agradeço a todos pela oportunidade de fala neste conselho tão importante para a 

comunidade artística do DF. Infelizmente não vou poder acompanhar até o fim pois tenho que colocar 
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minha filha para dormir. Aguardo a todos na próxima reunião dia 13/04 para falarmos sobre CEAC 

para os profissionais do Backstage. 

Raphael Veiga 
22:27 

A única coisa que importa agora secretário é que os beneficiários da LAB recebam! Urgente! 

Cristiano Gomes 
22:27 

Alteração... de contrapartida não depende de cartilha! 

resposta já! 

Raphael Veiga 
22:27 

Entre com a ação amanhã secretário 

Neide Nobre 
22:27 

Respostas ja 

Cristiano Gomes 
22:28 

Novamente sem repostas! 

Aris Medrei 
22:28 

Ele não respondeu a Neide 

Cristiano Gomes 
22:28 

A secretaria de Cultura só pede mais prazos 

josé antonio da silva 
22:28 

não respondeu a Neide 

esqueceu a pergunta? 

Cristiano Gomes 
22:28 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Neide Nobre 
22:28 

Sr. Carlos Alberto precisamos de respostas 

Aris Medrei 
22:29 

Gente , ele n vai responder a Neide 

????? 

Cristiano Gomes 
22:29 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 
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Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

Raphael Veiga 
22:29 

É vergonhoso terminar mais uma reunião sem as respostas, deixando as pessoas aflitas. 

Cristiano Gomes 
22:29 

Carlos precisamos no mínimo do agendamento de uam reunião para amanhã! 

josé antonio da silva 
22:29 

seria elegante responder a Neide 

a pergunta foi feita com muito esmero e respeito. 

Mangala Bloch 
22:30 

Caí da reunião na hora da resposta da contrapartida. Reitero, alteração de contrapartida não depende 

de cartilha. 

Cristiano Gomes 
22:30 

Alteração de contrapartida não depende de depende de nova cartilha 

Moreira Da Rocha 
22:30 

A cultura do DF respira com ajuda de aparelhos...Existem possíveis responsáveis ?  

Cristiano Gomes 
22:30 

A pergunta da Neide 

Rosemaria A Santos 
22:30 

sobre a reunao amanha 

Cristiano Gomes 
22:30 

Rosemaria A Santos22:30  

Rosemaria A Santos22:30  

A pergunta da Neide 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:30 

Precisa responder a pergunta da Neide! 

josé antonio da silva 
22:31 

apoio! 

Mangala Bloch 
22:31 

Sim!!! 

Mari Baeta 
22:31 

A Presidenta tá achando muito engraçado 
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Cristiano Gomes 
22:31 

então quando 

josé antonio da silva 
22:31 

quando seria essa reunião?  

que dia? 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:31 

O que é isso? 

josé antonio da silva 
22:31 

quinta-feira? 

Mangala Bloch 
22:31 

Resposta às alterações de contrapartida já! 

art cubism 
22:31 

resposta da mangala? 

Mari Baeta 
22:31 

email pra Secretaria? parece brincadeira 

Cristiano Gomes 
22:31 

Quando crlos? 

QUando Carlos? 

Beth Fernandes 
22:32 

www.cultura.df.gov.br/ lei-aldir-blanc 

Cristiano Gomes 
22:32 

Q8uando Carlos? 

Quando Carlos? 

Rafael Fernandes 
22:32 

deixe uma data encaminhada para a reunião sobre o inciso 2 

Raphael Veiga 
22:32 

A reunião será em dezembro de 2021, 2022, 2023, 2024...?? 

josé antonio da silva 
22:32 

Quando teríamos essa reunião. ´E importante pra gente poder dormir hoje 

Cristiano Gomes 
22:32 

Não precisa ser na padaria... 

mas quando? 

http://www.cultura.df.gov.br/
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josé antonio da silva 
22:32 

se não voltamos ao mesmo impasse. 

art cubism 
22:32 

pode fazer a contrapartida on line? aim ou nO? 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:33 

Quando poderá ser essa reunião? 

Cristiano Gomes 
22:33 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

Moreira Da Rocha 
22:33 

Comportamento da Presidente, desrespeitosa , infelizmente! 

Cristiano Gomes 
22:33 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

O senhor faltou com respeito com a comunidade cultural com esse comentário da padaria! 

Raphael Veiga 
22:33 

Mal educado, dwsrespeitoso 

josé antonio da silva 
22:33 

mas quando o senhor acha que é possível? 

Raphael Veiga 
22:33 

Desrespeitoso 

Mangala Bloch 
22:33 

Alteração de contrapartida já!!! 

josé antonio da silva 
22:33 

ajudamos a divulgar 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:33 

Precisa ser urgente essa reunião. 

josé antonio da silva 
22:33 

queremos tudo mundo mesmo 

Cristiano Gomes 
22:33 

Alguns dias ? 
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quanto dias? 

Raphael Veiga 
22:33 

Respeite as pessoas 

Mari Baeta 
22:34 

Quando????? 

Cristiano Gomes 
22:34 

Alguns dias ? quanto dias? 

Alguns dias ? quanto dias? 

Alguns dias ? quanto dias? 

Alguns dias ? quanto dias? 

Quants dias Carlos? 

josé antonio da silva 
22:34 

mas precisamos de uma mínimo de previsibilidade num é? 

Aris Medrei 
22:34 

Qtos dias 

Neide Nobre 
22:34 

Resposta oficiais 

Cristiano Gomes 
22:34 

Quantos dias Carlos? 

art cubism 
22:34 

TEMOS MENOS DE UM MES. PRA CONTRAPARTIDAAA 

Cristiano Gomes 
22:34 

Quantos dias Carlos? 

Quantos dias Carlos? 

Mari Baeta 
22:34 

Bora Ritaaa!!!  

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:34 

Os prazos estão acabando! 

Cristiano Gomes 
22:34 

Quantos dias Carlos? 

Aris Medrei 
22:34 

Qtos dias ??? 

josé antonio da silva 
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22:35 

quantos dias 

Backstage Brasilia 
22:35 

desde já agradeço pela oportunidade de fala, voltaremos na próxima reunião ! 

art cubism 
22:35 

poderm ser indicados representantes 

josé antonio da silva 
22:35 

presidente quantos dias? 

por gentileza 

Aris Medrei 
22:35 

O maus engraçado é a presidente ficar dando risada 

Neide Nobre 
22:35 

Precisamos de respostas 

art cubism 
22:35 

falou muioootooo beeem ritaaaa 

josé antonio da silva 
22:35 

presidente, quantos dias 

Neide Nobre 
22:35 

De respeito 

Aris Medrei 
22:35 

Mais engraçado é ficar dando risada 

Neide Nobre 
22:35 

De satisfações 

Aris Medrei 
22:35 

Falta de respeito 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:35 

Rita, faleu! 

Cristiano Gomes 
22:35 

Carlos quantos dias  

Neide Nobre 
22:35 

De orientações 

Cristiano Gomes 
22:35 
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Em quanto tempo será marcada? 

Mari Baeta 
22:35 

Estamos aqui Presidenta!!!! Vai fechar a porta na nossa cara? 

josé antonio da silva 
22:35 

A comunidade ficou até aqui ouvindo 

Cristiano Gomes 
22:36 

Em quanto tempo será marcada? 

Neide Nobre 
22:36 

As respostas não estão chegando 

Cristiano Gomes 
22:36 

Conselheira fernanda se importa em continuar? 

Em quanto tempo será marcada a reunião? 

Mangala Bloch 
22:36 

E a pauta da Aldir Blanc sempre fica pro final 

Cristiano Gomes 
22:36 

Como ter paz assim presidente? 

Aris Medrei 
22:36 

Noite de paz !!! 

josé antonio da silva 
22:36 

paz e data da reunião 

MIRIAM FERREIRA ROCHA 
22:36 

Boa noite! 

Mangala Bloch 
22:36 

Boa noite! 

josé antonio da silva 
22:36 

paz e data da reunião 

Mari Baeta 
22:36 

feio! feio! feio! 

art cubism 
22:36 

GRATA A TODOS 

Aris Medrei 
22:37 
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Como , noite de paz ??? 

Mari Baeta 
22:37 

valeu Ritaaaaa 

Rosemaria A Santos 
22:37 

RESPEITEEEEE 

Fernanda Barbosa 
22:37 

Não ta saindo som 

Dayse Hansa 
22:37 

Boa noite 

Aris Medrei 
22:37 

Fiquei chocada com o secretário e com esta presidente 

Que absurdo 

Que mulher grossa 

Rosemaria A Santos 
22:38 

RISOS...RSRSRSRSRS .... 

Aris Medrei 
22:39 

A fala não pode ficar batida e o deboche da presidente tb que deu risada 

Rosemaria A Santos 
22:39 

MENOS ALEGRIA, MAIS IRONIA 

Aris Medrei 
22:40 

Boa noite a todos ! Só Deus mesmo ! 

 


