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ATA
442ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

No dia 07 de julho de 2020 foi realizada, via remota, pelo programa Google Meet, das
19h00 às 22h00, a 442ª 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

•

Pedro Paulo de Oliveira – Conselheiro 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 19h16, deu início à reunião
extraordinária com os seguintes assuntos:
EXPEDIENTES
19h00 – Informes
o Nomeações CAFAC: Aline Karina e Marjorie Chaves
o Lei Aldir Blanc: Entrada e destinação do recurso

ORDEM DO DIA
19h20 - Audiovisual e Cinema
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20h00 - Eleições 2020 - On line
- Consolidação do Edital e publicação no site

O Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, Sr. Wellington Abreu, iniciou
as atividades comunicando a todos sobre as indicações realizadas pelo CCDF para composição
das vagas de representantes da sociedade civil do CAFAC na reunião anterior. Foi
complementado pela Secretaria Executiva Joana Macedo que a carta de desistência da candidata
aprovada, Aline Karina, pela vaga do edital anterior havia sido encaminhada ao Gabinete da
SECEC para as devidas tomadas de providências pela sua posse diante indicação.
A Conselheira Rita Andrade informou sobre alguns tópicos apresentado pela SECEC
em reuniões externas conjuntas com o setor cultural, quanto a implementação e execução da lei
Aldir Blanc. Comunicou sobre as propostas da Secretaria em seguir por linhas de execução
partindo de CPFs, CNPJs e Editais, e, reforçado pela fala Secretário de Cultura Bartolomeu
Rodrigues, a garantia de execução dentro do prazo estipulado.
Foi comunicado, também pelo Presidente, a finalização das análises de mérito cultural
do Edital FAC Apresentações On-line pelo Conselho e o aguardo pelos empenhos destes editais
emergenciais o mais breve possível.

Audiovisual e Cinema
O Conselheiro Wellington Abreu comunicou todos os anseios apresentados pelas cartas
direcionadas ao Conselho e à SECEC pelos movimentos e associações representantes do
audiovisual e cinema DF. Acatou a sugestão dos Conselheiros e abriu primeiramente a fala
direta da comunidade para então discorrer sobre cada levantamento apresentado.
A Presidente da ABCV, Daniela Marinho, manifestou a preocupação do setor pelo
lançamento do Edital FAC Audiovisual 2020, visto que não houve lançamento no ano de 2019
e do setor estar passando por uma crise institucional, uma vez que a ANCINE não esta
aportando recursos no audiovisual e não há cenário para a realização do edital de Arranjos
Regionais em 2020. Outro ponto de urgência apresentado foi quanto o Registro de Autoria pela
Fundação Biblioteca Nacional. Comunicou que vários projetos contemplados em 2018 não
seguiram para contratação devido dificuldades na gestão atual em realizar os registros, dos quais
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muitos se encontram com atraso de mais de um ano, mesmo estipulado um prazo limite de 180
dias para a emissão do mesmo. Sugeriu então que fosse feito uma negociação junto à AJL da
Secretaria de Cultura para que uma declaração de autoria possa ser feita com respaldo jurídico
de mesmo valor. No que se refere ao Festival de Cinema, Daniela Marinho expôs a falta de
diálogo com as associações audiovisuais e de cinema nos debates para a realização do mesmo
diante de um tema tão sensível. Questionou sobre como será contemplada as empresas
audiovisuais pela lei Aldir Blanc conforme disposto no inciso II da lei.
O Subsecretário de Fomento João Moro esclareceu que a SECEC, no que se refere a Lei
Aldir Blanc, vem pensando junto ao jurídico, maneiras que melhor contemplem o acesso por
todos os setores, em especial aos que possuem maiores dificuldade de acesso. Quanto ao
registro de autoria, João Moro sugere que seja realizada uma provocação à AJL, que por sua
vez encaminhará à Procuradoria Geral do DF, para saber que medida poderá ser feita e aceito
o registro. No que se refere ao Edital FAC Audiovisual 2020, informou que estão estudando os
valores e linhas a serem lançadas e até o final de agosto acredita já ter finalizado os tramites
internos para o lançamento do mesmo. Ao ser questionado sobre as prestações de contas de
projetos pela SUFIC e a possibilidade de novas inscrições, orientou que cada proponente que
perceba algum prejuízo ou atraso no processo busque diretamente a Subsecretaria, pois apesar
de priorizarem as prestações com proponentes concorrentes, muitas vezes diante da alta
demanda pode acontecer de passar algum desapercebido, e um equívoco ou até mesmo um
detalhe como uma diligência aberta, causa um entrave simples de ser resolvido.
A Conselheira Érica Lewis informou que a Secretaria de Cultura vem recebendo as
sugestões por cartas para a realização do Festival de Cinema. Informou também sobre a criação
de um grupo de trabalho pela Secretaria onde cada componente esta responsável por uma área
administrativa, trabalhando na elaboração conjunta da minuta do edital de chamamento pela
OSC.
Representando a Convergência Audiovisual, Tiago Abrão explanou sobre a dificuldade
de diálogo junto a Secretaria pelo segmento principalmente na gestão anterior. Acredita que,
pensando no conjunto de investimentos públicos, como o FAC e FBCB, possa se alcançar mais
amplamente o setor. Defendeu o limite menor dos valores para longa metragens nos editais
FAC- Audiovisual, contando assim com uma distribuição mais abrangente de proponentes e
consequentemente regiões. Afirmou que FBCB necessita das representações diversas na sua
Página - 3 - de 8

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

execução, de acontecer em outros territórios e iniciar um processo a longo prazo. Declarou que
a SECEC deve incorporar uma luta pela construção de salas de cinema pensando na
descentralização para revigorar o setor nas periferias do DF.
Henrique Rocha, representante da ASPEC-DF, discorreu sobre o Edital do FAC e o
atraso diante da asfixia do setor principalmente na atual situação. Sentiu falta de uma audiência
pública abordando a minuta de edital do audiovisual apesar do ofício apresentado com
sugestões para tal há um ano. Com relação ao Festival, sente falta do diálogo, porém várias
duvidas referente ao acesso foram esclarecidas pela Conselheira Érica Lewis no decorrer da
reunião. No que se refere ao artigo 65 da LOC, ratificou a fala do representante Tiago Abrão
quanto ao valor e descentralização das verbas destinadas aos proponentes/projetos.
A professora Dácia Ibiapina ressaltou a importância da contratação de profissionais
pareceristas externos para garantir a genuinidade das análises nos Editais do FAC.
O Subsecretário João Moro esclareceu que o Edital de Pareceristas Externos, geral e
audiovisual, está sendo montado e todos convocados são remunerados por projetos. No que se
refere ao Festival de cinema, a Conselheira Erica Lewis informou que a comissão de análise e
seleção para o FBCB será feita pela Organização Social e ainda não há o grupo formado.
Wanderlei Silva informou que haverá a curadoria por pessoas externas das quais, inclusive, irão
propor a comissão julgadora dos filmes, todos remunerados.
Otavio Chamorro, participante da comunidade, questionou sobre em que pé está a
regulamentação do artigo 65 diante das manifestações apresentadas. Quanto a democratização
nas destinações dos recursos, explanou que a diminuição da verba por proponente não
significaria necessariamente maior amplitude de acesso, mas sim a essência do projeto inscrito
já que cada um conta com um quantitativo de equipe técnica especifica. Quanto a pauta sobre
o registro pela Biblioteca Nacional explanou não haver legislação que determine que o registro
de autoria saia da Biblioteca e enxerga tal ação como monopólio. Ressaltou que uma declaração
emitida pelo setor responsável deveria valer como garantia.
O Conselheiro Wellington informou aos presentes sobre os valores de acesso aos editais
aprovados em pleno na 347ª Reunião Extraordinária: Um milhão e meio para pessoa jurídica e
duzentos mil para pessoa física.
Pedro Garcia, representante pelo setor audiovisual e cinema, apresentou uma
preocupação quanto a memória do FBCB e solicita a reativação dessa memória dos festivais
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anteriores no site. No que se refere aos editais demostrou preocupação também pela
centralização dos proponentes e sugeriu pensarem sobre essa manutenção.
Lucas Rafael, participante da APAN , explanou sobre uma carta apresentada com
considerações e reinvindicações de direitos já adquiridos, como contratações de negros e negras
além da necessária diversidade nas seleções das curadorias do FBCB.
Daniela Marinho retornou sua fala ressaltando sobre a importância da consulta pública
nos Editais lançados e que o setor está disposto a colaborar de toda e melhor forma possível.

Eleições 2020 - On line
- Consolidação do Edital e publicação no site
O Conselheiro Wellington iniciou a fala explanando sobre a importância da
continuidade do processo de eleição pela comunidade cultural local, e que a urgência no atual
momento é encaminhar o certame do processo a ser realizado.
Foram apresentados pela Conselheira Fernanda Adão, via compartilhamento de tela, os
destaques a serem analisados do Edital de Chamamento para as Eleições dos CRCs 20202, para
deliberação do pleno. Foram eles:
2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Serão preenchidas até 9 cadeiras de conselheiros(as) titulares e 9 cadeiras de
conselheiros(as) suplentes. (...)
Propostas votadas:
Até 9 suplentes: Iariadney, Wellington, Rita, Fernanda, Érica, Beth, Pedro Paulo e
Solisângela.
De 5 a 9 suplentes: 0 (zero)
Redação aprovada:
Serão preenchidas até 9 (nove) cadeiras de conselheiros(as) titulares e até 9 (nove)
conselheiros(as) suplentes
4

- DAS OBRIGAÇÕES, E COMPROVAÇÕES

Destaque:

Página - 5 - de 8

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

6)

Após o mandato de 3 anos, o representante poderá se candidatar para concorrer
a Conselhos Regionais de Cultura de outras Regiões Administrativas, desde que
comprovem documentação e atuação necessária.

Redação aprovada:
6) Após o mandato de 3 anos, o representante poderá se candidatar para concorrer a
Conselhos Regionais de Cultura de outras Regiões Administrativas, desde que
comprovem atuação necessária.
Foi sugerido e acatado pelo pleno o acréscimo do seguinte item:
7) Será permitida a reeleição, apenas uma única vez, de Conselheiro (a) Regional de
Cultura, desde que comprove atuação necessária.
A Conselheira Solisângela Montes ressaltou sobre as comprovações de moradia da
novas Regiões Administrativas, que até pouco tempo não haviam CEP/Endereço, com a
validação das autos-declarações no processo de inscrição.
A Conselheira Fernanda Adão sugeriu e foi acatado pelo Pleno a diminuição de
Formulários de Inscrição que facilite o processo de participação dos candidatos e eleitores assim
como a análise documental.
9 -DA VOTAÇÃ O – ELEITORES
Destaque sugerido:
Poderaõ participar, na condição de eleitores, brasileiros natos e naturalizados, com idade
miń ima de 18 anos, na data da inscriçaõ . No ato de votação, o eleitor deverá preencher
o formulário eletrônico informando seus dados, anexar a comprovação de endereço
residencial em seu nome, podendo ser declaração de próprio punho, observados os
dispostos legais, e exercer o seu voto eletronicamente.
Os eleitores poderão votar em até 9 candidatos de sua região administrativa de
moradia, não sendo necessário, utilizar o voto em 9 candidatos, mas apenas, naqueles
em que conhece e considera estarem aptos (as) para exercer a função.
Redação aprovada pelo Pleno:
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Poderaõ participar, na condição de eleitores, brasileiros natos e naturalizados, com idade
miń ima de 18 anos, na data da inscrição. No ato de votação, o eleitor deverá preencher
o formulário eletrônico informando seus dados, anexar a comprovação de endereço
residencial na região administrativa de moradia e em seu nome, podendo ser declaração
de próprio punho, observados os dispostos legais, e exercer o seu voto eletronicamente.
Os(as) eleitores(as) poderaõ votar em até 9 candidatos(as) de sua região administrativa
de moradia, não sendo necessário utilizar o voto em 9 candidatos, mas apenas
naqueles(as) que considerem estar aptos(as) para exercer a função.
SERÃO CONSIDERADOS ELEITOS (AS)
Destaque:
I.

Os representantes da sociedade civil com maior número de votos e com atuação
cultural na área cultural para os CRCs são eleitos pela comunidade residente na
Região Administrativa em que concorre;

Redação aprovada:
Representante da sociedade civil com atuação na área cultural com maior número de
votos.
Destaque:
II.

As lideranças comunitárias, representantes da sociedade civil com maior número
de votos são eleitos pela comunidade residente na Região Administrativa em que
concorre;

Redação aprovada:
Liderança comunitária com maior número de votos.

Diante do horário limite atingido, foi optado pelo pleno deliberar os ouros destaques na
próxima reunião a ser realizada pelo pleno.
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A reunião encerrou-se às 22h05, 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 10 de julho de 2020, aguardando manifestação de ajustes das Conselheiras e
Conselheiros do CCDF no prazo máximo de 07 dias úteis.

Brasília, 10 de julho de 2020.
Conselho de Cultura do Distrito Federal - estavam presentes:
Wellington José Lourenço de Abreu
Solisângela Rocha dos Montes
Elizabeth Fernandes
Erica Bordinhão Lewis
Fernanda Barbosa Adão
Iariadney Alves da Silva
Pedro Paulo de Oliveira
Rita de Cássia Fernandes de Andrade
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CHAT
442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCDF – 07/07/2020
VIA GOOGLE MEET
Otavio Chamorro
19:03
Boa noite a todxs
Pedro Garcia
19:04
Boa noite
Tiago de Aragão
19:04
boa noite a todos
Fernanda Morgani
19:04
Boa noite comunidade!!!
Você
19:04
PAUTA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCDF Data: 07 de julho de 2020 Horário: 19h00
às 22h00 EXPEDIENTES 19h00 – Informes o Nomeações CAFAC: Aline Karina e Marjorie
Chaves o Lei Aldir Blanc: Entrada e destinação do recurso ORDEM DO DIA 19h20 Audiovisual e Cinema 20h00 - Eleições 2020 - On line - Consolidação do Edital e publicação
no site
Marco Gomes
19:04
Boa noite a todos.
Daniela Marinho
19:08
Boa noite a todos! Está intenso hoje!
RAIMUNDO SOUSA
19:10
Boa noite a todos e todas.
PLANETA SUPREN
19:11
Saudações Culturais!
Aline Karina
19:17
Boa noite
Obrigada!!!
Estou aguardando por muito tempo
Fernanda Morgani
19:19
Vitória!
Aline Karina
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19:20
Espero que eu consiga ser nomeada venho esperando desde de julho, Muito obrigada
Fernanda, iara, Joana e Wellignton que me ajudaram nesse processo.
Cleide Soares
19:21
Oi, Vanderlei, joia aí?
PLANETA SUPREN
19:25
Providências que a SECEC está tomando com relação a LEI ALDIR BLANC
_ Criação de uma rede com os gerentes de cultura. _ Criação de 3 comissões formada por
servidores, para tratar as 3 linhas estabelecidas na Lei: > Pessoas físicas > Pessoas Jurídicas >
Editais
_ Sinalizou que os formulários para as inscrições já estão prontos, mas ñ disse qdo vão
disponibilizar para o setor cultural. _ Sinalizou a realização de um cruzamento de dados entre
a receita federal e o cadastro único da receita do DF para averiguar quem já está recebendo
algum tipo de benefício do estado. _ Com relação aos editais previstos na Lei disse que estão
pensando em "Super Áreas" unindo a SUFIC, a Subsecretária de Economia Criativa e a
Subsecretaria de difusão e diversidade na criaçã
deste edital. _ Defendeu a utilização do FAC para o recebimento do repasse do aporte pela
maturidade do fundo, em contraponto a utilização do FPC por gerar lentidão ao processo.
Tiago de Aragão
19:33
Convergência Audiovisual se inscreve (Tiago)
Henrique Monteiro
19:33
Inscrição: Henrique Rocha (ASPEC-DF)
PLANETA SUPREN
19:40
Gostaria de me inscrever.
É possível?
Fernanda Morgani
19:52
Com certeza, Joana está fazendo este controle
Hamilton Zen
19:55
Boa noite a todas e todos.
Hamilton Zen
19:55
Boa noite a todas e todos.
Camilla Shinoda
19:56
IFB Recanto das Emas presente aqui
Botiquim Blues
19:57
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Tiago Aragão mandou muito bem em todas as colocações.
Camilla Shinoda
19:57
mandou muito
Hamilton Zen
19:57
Hamilton Zen - CRC Guará.
Tiago de Aragão
19:57
valeu =)
Tiago de Aragão
19:58
tamojunto
Dacia Ibiapina
19:58
Mandou bem Tiago.
Maria Sol
20:03
Achei de grande relevância também, parabéns Tiago.
Grande professora Dacia
Sumidade
Daniela Marinho
20:04
muito importante esse ponto da professora Dacia, lembrando que o FAC pode destinar 5% pra
este item
Tiago de Aragão
20:04
Boa, Dácia!
Pedro Garcia
20:05
Sim. Muito importante essa fala da Dácia!
Camilla Shinoda
20:06
ótima colocação, Dácia
Otavio Chamorro
20:13
Queria me inscrever - Otavio
Pedro Garcia
20:15
gostaria de me inscrever para um ponto breve. Pedro
Dacia Ibiapina
20:16
Como disse Tiago: estamos juntos. Obrgada.
Gabriel F. Marinho
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20:18
PERFEITO, Otávio: sobre avaliar a disfunção da verba em projetos que tenham uma
contratação maior de pessoal.
Cleide Soares
20:18
Solicito inscrição, por gentileza: Cleide Soares
Cleide Soares
20:20
Retiro inscrição. Fui contemplada
Rosemaria Alvez
20:24
ROSEMARIA GESTORA CULTURAL SOBRADINHO
Rosemaria Alvez
20:25
Boa noite à Todas e Todos
Otavio Chamorro
20:25
Obrigado.
Muito.
Rosemaria Alvez
20:25
Boa noite à Todas e Todos
Otavio Chamorro
20:25
Obrigado.
Muito.
Otavio Chamorro
20:30
Me inscrevo novamente - Otavio
é rápido. 30 segundos.
Henrique Monteiro
20:31
Perfeito Pedro!
Dacia Ibiapina
20:31
Quando sai o edital audiovisual?
Otavio Chamorro
20:31
Perfeito, Pedro.
Camilla Shinoda
20:32
Os sites das edições 50, 51 e 52 foram retirados do ar no ano passado
Daniela Marinho
20:33
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O João Moro disse que o Edital Audiovisual até 31/08 como a LOC prevê, mas acredita que
sai antes
caliandra filmes
20:33
Mto bom Pedro! Importante que o fac audiovisual se espalhe pelas RA's
Dacia Ibiapina
20:33
Obrigada Dani.
Daniela Marinho
20:35
gostei dessa sugestão do Otavio!
Nômade Vídeoarte
20:35
inscrição
para esse tema
Otavio Chamorro
20:35
Estamos à disposição. Só falar com nossa presidenta Dani Marinho
Daniela Marinho
20:35
<3
Pedro Garcia
20:36
sim, Otávio. importante criar esses mecanismos pra efetivar a participação coletiva.
Henrique Monteiro
20:37
Perfeito Rita!
Otavio Chamorro
20:39
até 31 de agosto, não é isso?
Tiago de Aragão
20:39
sim
Daniela Marinho
20:39
Gostaria de me inscrever pra uma fala rápida
Henrique Monteiro
20:42
Ótimo Lucas, esse premio foi descontinuado sem explicação ano passado. Tem que retornar,
foi uma conquista não pode ser assim extinta.
PLANETA SUPREN
20:43
Mostra Brasília!!!!
Henrique Monteiro
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20:44
Consulta pública, consulta púlbica, consulta pública.
Henrique Monteiro
20:44
Consulta pública, consulta púlbica, consulta pública.
marinalda fonseca
20:48
Boa noite! Gostaria de ser incluída no grupo de Whatsapp
Dacia Ibiapina
20:49
Foi um prazer. Boa reunião sobre eleições. Boa Noite.
marinalda fonseca
20:51
Sobradinho II
Fernanda Morgani
20:55
Gostaria de me inscrever
Rosemaria Alvez
20:55
Parabenizamos a Neide Nobre pelo empenho ... gratidão.
Fernanda Morgani
20:55
para defesa de 9 propostas
Otavio Chamorro
20:55
Pessoal, boa noite. Bom restante de reunião para todxs.
Marco Gomes
20:55
Neide Nobre é uma de nossas grandes forças.
Rosângela Lima
20:56
Sempre antenada na discussões culturais
Marco Gomes
20:56
Valeu Otavio
Neide Nobre
20:57
Boa proposta Wellington
Hamilton Zen
20:59
Rita. mas podemos criar um quisito para os suplentes em ata ou regimento que seja
obrigatório atuação dos suplentes para se inscreverem. um prazo de atuação e outras
atividades que não deixar o suplentes ociosos no processo de composição de titulares e
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suplentes. Vc Rita é bem atuante ficou mais facil de vc entrar como tituilar e hoje trabalhando
efetivamente. Porque os suplentes no conselho se tornam muito ociosos.
Neide Nobre
20:59
Boa conselheira Beth
Hamilton Zen
21:01
o CRC pode opinar agora ? ou somente o CCDF
?
Neide Nobre
21:02
👏👏👏
julimar dos santos
21:03
grande pepa
Neide Nobre
21:04
Gerente. Sobradinho Rosemaria presente e participante.
Hamilton Zen
21:07
MEU CASO
E BLINDAGEM PARA OS CONSELHOS
Hamilton Zen
21:09
a BETH pensa em rotatividade.
Hamilton Zen
21:21
Esse texto 7 começa a partir dessa eleição? em diante
Barba Rogério
21:25
Tamos juntos e misturados aí presidente
Dayse Hansa - Festival no Seu Quadrado
21:27
isso è um perigo
Hamilton Zen
21:28
E atrapalharam o conselho todo
Neide Nobre
21:46
Liderança comunitária com atuação cultural?
Cleide Soares
21:51
precisamos garantir a maioria absoluta da área cultural, inclusive as 4 mulheres, e apenas uma
liderança comunitária (homem ou mulher)
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Hamilton Zen
21:57
Boa noite .
Cleide Soares
21:58
boa noite, querido!
Você
22:04
Boa noite!
Cleide encaminhe um e-mail para conselhodecultura@cultura.df.gov.br
É Fernanda Gabriela
22:04
Obrigada, boa noite!!
Você
22:04
solicitando
Cleide Soares
22:05
ok
vou no site também pegar as atualizações
parabéns, turma!
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442ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CCDF – 07/07/2020
VIA GOOGLE MEET
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