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Ata 25.11.2021 

Ata da décima sessão 
ordinária do Conselho 
Estadual de Cultura – 
ConCultura. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 
dez minutos, por meio de plataforma on line Zoom, reuniu-se o Conselho Estadual de 
Cultura, com o seguinte quórum: Flávia Burlamaqui Machado; Francisco Generozo 
da Silva; Rosianne Coelho de Farias; Maria José Freitas da Silva; Marília Bonfim 
Melo Gonçalves; Maria Nazaré Rodrigues Oliveira Dornellas; Diego de Negreiros 
da Silva; Franklin Therezino Pinheiro da Silva; Daniel do Nascimento Lopes; José 
do Carmo Carille; Carlos Gabriel Costa Garcez; Aurinete Franco Malveira.  
Constaram as seguintes pautas: Informes sobre a cerimônia da Ordem do Mérito 
Cultural; escolha dos nomes a serem homenageados com a Comenda da Ordem do 
Mérito Cultural. Flávia Burlamaqui deu boa tarde a todos e abriu para informes. Flávia 
Burlamaqui informou sobre a cerimônia em alusão ao dia da Cultura Ayhuasqueira, que 
contou com a presença do Governador do Estado, no dia de ontem. Marília Bonfim 
informou sobre o primeiro festival de teatro do Juruá. Disse que foi um momento muito 
importante, uma vez que o teatro chegou a lugares distantes do Estado. Lamentou o 
teatro de Cruzeiro do Sul não poder ter sido utilizado na oportunidade. Maria José 
informou que está acontecendo o projeto jamaxi cultural. O projeto está acontecendo no 
interior do estado. Disse que tem sido um trabalho fundamental, já que as comunidades 
são carentes, e que o projeto atingiu sete municípios. O projeto se encerra dia vinte e 
sete com a companhia Garatuja. Fra



 
 

 
ESTADO DO ACRE 

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONCULTURA 

 

 

Ata 25.11.2021 

Ata da décima sessão 
ordinária do Conselho 
Estadual de Cultura – 
ConCultura. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 
dez minutos, por meio de plataforma on line Zoom, reuniu-se o Conselho Estadual de 
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Melo Gonçalves; Maria Nazaré Rodrigues Oliveira Dornellas; Diego de Negreiros 
da Silva; Franklin Therezino Pinheiro da Silva; Daniel do Nascimento Lopes; José 
do Carmo Carille; Carlos Gabriel Costa Garcez; Aurinete Franco Malveira.  
Constaram as seguintes pautas: Informes sobre a cerimônia da Ordem do Mérito 
Cultural; escolha dos nomes a serem homenageados com a Comenda da Ordem do 
Mérito Cultural. Flávia Burlamaqui deu boa tarde a todos e abriu para informes. Flávia 
Burlamaqui informou sobre a cerimônia em alusão ao dia da Cultura Ayhuasqueira, que 
contou com a presença do Governador do Estado, no dia de ontem. Marília Bonfim 
informou sobre o primeiro festival de teatro do Juruá. Disse que foi um momento muito 
importante, uma vez que o teatro chegou a lugares distantes do Estado. Lamentou o 
teatro de Cruzeiro do Sul não poder ter sido utilizado na oportunidade. Maria José 
informou que está acontecendo o projeto jamaxi cultural. O projeto está acontecendo no 
interior do estado. Disse que tem sido um trabalho fundamental, já que as comunidades 
são carentes, e que o projeto atingiu sete municípios. O projeto se encerra dia vinte e 
sete com a companhia Garatuja. Franklin Therezino apresentou-se como 
representante do SESC no conselho e se colocou a disposição para contribuir com os 
trabalhos do Conselho. Flávia Burlamaqui informou sobre os encaminhamentos da 
Comenda. Acontecerá dia dez de dezembro na Usina de Arte. Serão entregues as 
comendas do ano passado e deste. Disse que no dia haverá apresentação musical, 
faltando definir quais serão os artistas presentes. Disse também que haverá um 
pequeno vídeo de homenagem para cada personalidade homenageado. Rosi Farias 
informou que a comissão havia recebido autorização do presidente da FEM para 
conduzir os trabalhos de organização da comenda. Disse que o conselheiro Matheus 
Gomes iria apresentar uma lista de artistas para estar contribuindo no dia do evento. 
Com relação aos vídeos estava em processo de produção, com duração não excedendo 
a um minuto, no formato de vídeo artes. A presidente do Conselho passou para o 
próximo ponto de pauta, que foi a escolha dos nomes a receberem a comenda da Ordem 
do Mérito Cultural no ano de dois mil e vinte e um. Passou a condução dos trabalhos 
para o secretário executivo. Ele apresentou ao pleno os nomes que haviam sido 
indicados via e-mail. Informou ainda que o critério de indicação seria a apresentação de 
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apresentação musical, faltando definir quais serão os artistas presentes. Disse também 
que haverá um pequeno vídeo de homenagem para cada personalidade homenageado. 
Rosi Farias informou que a comissão havia recebido autorização do presidente da FEM 
para conduzir os trabalhos de organização da comenda. Disse que o conselheiro 
Matheus Gomes iria apresentar uma lista de artistas para estar contribuindo no dia do 
evento. Com relação aos vídeos estava em processo de produção, com duração não 
excedendo a um minuto, no formato de vídeo artes. A presidente do Conselho passou 
para o próximo ponto de pauta, que foi a escolha dos nomes a receberem a comenda 
da Ordem do Mérito Cultural no ano de dois mil e vinte e um. Passou a condução dos 
trabalhos para o secretário executivo. Ele apresentou ao pleno os nomes que haviam 
sido indicados via e-mail. Informou ainda que o critério de indicação seria a 
apresentação de currículo do indicado. Foram apresentados os seguintes nomes: 
Aldemir Maciel Filho, Milton Júnior, Adanes Braga da Silva de Souza, Valdeci 
Ricardo Duarte, Francis Nunes, Dinho Gonçalves, Manoel Kaxinawá e Danilo de 
S’Acre. Na categoria im memoriam, os nomes foram: Sérgio Taboada, Elias Júnior, 
Edunira Assef e Nailor George. O secretário abriu para a defesa dos nomes.  Maria 
José indicou o nome do gestor cultural e artista Aldemir Maciel. Apresentou a trajetória 
do indicado, dizendo tratar-se de um músico, produtor cultural e ativista que atua no 
meio cultural há mais de vinte anos, com relevantes serviços prestados a comunidade. 
Marília Bomfim apresentou defesa de Dinho Gonçalves e Elias Júnior. Ela enfatizou 
que o segmento de artes cênicas tinha outros excelentes nomes para indicar, no 
entanto, não havia conseguido a biografia de todos. Disse que Elias Júnior foi um 
grande músico da cidade de Rio Branco, desde a década de noventa. Tinha todo um 
envolvimento com o teatro e o movimento cultural de um modo geral. Dinho Gonçalves 
um artista voltado para as artes cênicas. Trabalha também junto ao movimento de 
música, e há muitos anos é um militante da Cultura no Estado do Acre. Francisco 
Generoso disse que, na condição de gestor cultural, tinha sugerido inclusive outros 
nomes que prestaram grande serviço à Cultura, no entanto, não foi possível apresentar 
o currículo, mas que todos os nomes indicados são merecedores de receber a honraria. 
Rosi Farias chamou a atenção para o fato de haver apenas uma mulher na lista de 
indicados, a mestra Francis Nunes, e pediu que alguém defendesse o nome dela. 
Como não houve defesa por parte dos conselheiros, foi solicitado que se lesse o 
currículo da indicada, o que foi feito pelo secretário do Conselho. Rosi Farias ainda 
disse que com relação aos indicados in memoriam, todos eles foram muito importantes 
para a Cultura acreana. Flávia Burlamaqui sugeriu ao pleno que fosse indicado o nome 
de uma mulher nas duas categorias. Ela também sugeriu que fosse inserido o nome da 
ativista Edunira Assef. Não houve objeção. A presidente do Conselho deu início ao 
processo de votação. Ao final da votação, os nomes mais votados foram: Danilo de 
S’Acre, com seis votos; Francis Nunes e Manoel Kaxinawá, ambos com cinco votos; 
Dinho Gonçalves com três votos; Aldemir Maciel, Milton Júnior e Adanes Braga, com 
um voto cada. Com o empate entre Francis Nunes e Manuel Kaxinawá, Francisco 
Generoso sugeriu que, excepcionalmente fosse dado mais uma comenda, sendo três 
homenageados em vida. Colocou para apresentação do pleno. Flávia Burlamaqui 
consultou o pleno. Não houve objeção. Passou-se a votação da categoria im memoriam. 
Ao final da votação, o resultado apresentou: Sérgio Taboada, com nove votos; Elias 
Júnior, com cinco votos; Edunira Assef e Nailor George, com quatro votos cada. A 
presidente do Conselho declarou os escolhidos para receberem a comenda da ordem 
do Mérito Cultura, ano de dois mil e vinte e um, mediante eleição do pleno, os nomes 
de: Danilo de S’Acre, Francis Nunes e Manoel Kaxinawá, em vida. Sérgio Taboada 
e Elias Júnior, im memoriam. Nada mais havendo a deliberar, deu por encerrada a 
sessão às dezessete  horas e quarenta e sete minutos, e eu, Eriton Holanda de 



Sousa______________, na qualidade de secretário desta sessão, lavrei a presente ata 
que, submetida aos participantes e achada conforme, será assinada por todos. Rio 
Branco-Acre, vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um. 
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Realização da cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, dia 10 de 

dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 
Flávia Burlamaqui Machado 
Presidente 
 
Francisco Generozo da Silva 
Presidência da FEM – Suplente 
 
Rosianne Coelho de Farias 
Audiovisual – Suplente 
 
Maria José Freitas da Silva 
Artes Cênicas – Titular 
 
Marília Bonfim Melo Gonçalves 
Artes Cênicas – Suplente 
 
Maria Nazaré Rodrigues Oliveira Dornellas 
Artes Visuais – Suplente 
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Div. de Incentivos Fiscais - Suplente 
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Culturas Populares 
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AAL – Titular 
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Dpto. Livro e Leitura – Titular 
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Patrimônio Histórico - Suplente 
 

 

 

 

 

 



 


