
0 CCDF EM 2021

Participação Social e Transparência



REUNIÕES

 38 reuniões Ordinárias e Extraordinárias

 120 horas de debates

 Participação de cerca de 1500 pessoas

 Início da participação de tradução em libras, 

mediante contratação feita pela SECEC



RELAÇÃO COM CRCs

 Processos eleitorais para composição/ 

recomposição de Conselho Regional de 

Cultura

 Formados CRCs: Fercal, Núcleo Bandeirante e 

Park Way

 Em andamento processo eleitoral: Arniqueira, 

Candangolândia, Lago Norte, Lago Sul, 

Octogonal/Sudoeste, SIA e Taguatinga



RELAÇÃO COM CRCs

 Processos eleitorais para composição/ 
recomposição de Conselho Regional de 
Cultura
 Realização de oficina virtual 

 Realização de Live sobre o processo

 Envio de processos às Administrações via SEI

 Envio de Cards por e-mail e whatsapp

 Publicações em redes sociais

 Participação em processos de lista tríplice, 
mediação de conflitos, orientações diversas



RELAÇÃO COM CRCs

 Estreitamento de relações com 

conselheir@s regionais e gerentes de 

cultura

 Envio de pautas por e-mail

 Comunicações por whatsapp

 Chamamento de OSC para realização de 

capacitação dos CRCs

 execução em 2022



V CONFERÊNCIA DE CULTURA DO DF

 Realização de 8 pré-conferências 

macrorregionais:

 64 horas de reuniões virtuais

 Participação de 640 pessoas

 Eleitos 38 delegados e suplentes



V CONFERÊNCIA DE CULTURA DO DF

 Conferência de Cultura

 28 horas de debates

 participação de cerca de 200 pessoas 

Relatório Final aprovado pela Plenária

Realização da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa com o CCDF, mediante 

chamamento de OSC Luta pela Vida



PESQUISA

 Pesquisa virtual sobre a execução da Lei 

Aldir Blanc no DF em 2020

 Relatório final encaminhado para a Secec



ADMINISTRATIVO CCDF

 Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

 81 processos gerados

 162 processos recebidos

 E-mail Institucional 

Mais de 1000 e-mails enviados

 Centenas de e-mails recebidos


