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RELATÓRIO DOS FÓRUNS SETORIAIS DE CULTURA DE 2020  
 

Por força do Decreto nº 6.369 de 2020, que alterou a composição do 

Conselho Estadual de Cultura, excluindo cadeiras não ativas e inserindo novas, 

tornando o pleno do Conselho com um total de dezesseis assentos, divididos 

paritariamente entre o poder público e a sociedade civil. 

Desta feita, a fim de preencher as cadeiras destinadas à sociedade civil 

realizou-se convocatória para os fóruns setoriais de cultura.  

 

Segue o relatório: 

 

No dia 29 de julho de 2020 por meio do Diário Oficial do Estado, o 

Conselho Estadual de Cultura lançou o do edital nº 1/2020 cujo objeto foi a 

convocação dos fóruns setoriais de cultura para fins de preenchimento das 

cadeiras no pleno do Conselho Estadual de Cultura. 

Seguindo o próprio edital, os fóruns aconteceram em ambiente virtual, 

por meio da plataforma Google Meet, em respeito aos protocolos de 

segurança, dada a situação de pandemia do Covid - 19. 

 

DIA 3 DE AGOSTO DE 2020 

 

O fórum de Culturas Populares ocorreu no dia 3 de agosto de 2020, às 

18, com o quórum de 17 ativistas. Compuseram a mesa de eleição: Deyse 

Jeane de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Aldemir Maciel; Clebisson 

Freire.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, explicando 

o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton Holanda, 

servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou como se 

daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  
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Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas, para o qual se 

inscreveram Daniel Lopes e Andréia Vieira. Foi concedido o tempo de 5 

minutos para que cada um fizesse a defesa de sua candidatura. Após isso, 

houve a votação pelo chat  da plataforma.  

O resultado da apuração foi: Andréia Vieira obteve 19 votos e Daniel 

Lopes, 2 votos. A mesa declarou Andréia Vieira Paiva eleita para a cadeira 

titular de Culturas Populares. 

Iniciou-se o processo de abertura de inscrições a candidaturas a 

suplente. Daniel Lopes foi o único  a se candidatar, sendo eleito por aclamação. 

A mesa declarou Daniel do Nascimento Lopes eleito como suplente da 

cadeira de Culturas Populares no Conselho Estadual de Cultura. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas dos 

participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 19:15h. 

 

 

DIA 4 DE AGOSTO DE 2020 

 

O fórum de Audiovisual ocorreu no dia 4 de agosto de 2020, às 16h., 

com o quórum de 15 ativistas. Compuseram a mesa de eleição: Deyse Jeane 

de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Aldemir Maciel; Francílio 

Nascimento.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 

explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 

Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas. O fórum, por 

deliberação coletiva, optou por aclamar as Sras. Isabelle Amsterdam 
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Maia de Sandres como titular, e  Rosiane Coelho Farias como suplente 

da cadeira de Audiovisual no ConCultura. A mesa declarou ambas eleitas. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 16:50h. 

 

 

O fórum de Música ocorreu no dia 4 de agosto de 2020, às 18:13h, 

com o quórum de 55 ativistas. Compusram a mesa de eleição: Deyse Jeane 

de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Aldemir Maciel; João Gomes de 

Vasconcelos Neto.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 

explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 

Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas, para o qual se 

inscreveram Abílio Bento e Josan Barbosa. Foi concedido o tempo de 5 

minutos para que cada um fizesse a defesa de sua candidatura. Após isso, 

houve a votação pelo chat  da plataforma.  

O resultado da apuração foi: Abílio Bento obteve 42 votos e Josan 

Barbosa, 11 votos. A mesa declarou Abílio Bento Filho eleito para a 

cadeira titular de Música. 

Iniciou-se o processo de abertura de inscrições a candidaturas a 

suplente. Inscreveram-se: Alex Barbary, Manoelzinho do Acre e Douglas 

Wilson. O resultado da apuração foi: Alex Barbary obteve 39 votos, 

Manoelzinho do Acre, 8 votos e Douglas Wilson, 5 votos.  A mesa declarou 

Alex Barbary Rosas eleito como suplente da cadeira de Música no 

Conselho Estadual de Cultura. 
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Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 19:35h. 

 

DIA 5 DE AGOSTO DE 2020 

 

O fórum de Artes Visuais ocorreu no dia 5 de agosto de 2020, às 18h, 

com o quórum de 16 ativistas. Compuseram a mesa de eleição: Deyse Jeane 

de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Aldemir Maciel; Anailton Salgado.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 

explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 

Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas. O fórum, por 

deliberação coletiva, optou por aclamar  Paulo Sérgio Félix Lopes como 

titular, e  Maria Nazaré Rodrigues Oliveira Dornellas  como suplente da 

cadeira de Artes Visuais no ConCultura. A mesa declarou ambos eleitos. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 18:56h. 

 

DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 

 

O fórum de Cultura Afro-Brasileira ocorreu no dia 10 de agosto de 

2020, às 15:12h, com o quórum de 24 ativistas. Compuseram a mesa de 

eleição: Deyse Jeane de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Ádamo 

Gabriel Lopes de Souza; Jean Carlos Freire Lima.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 

explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 
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Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas, para o qual se 

inscreveram: Flávia Burlamaqui e Everton Leodegário. Foi concedido o tempo 

de 5 minutos para que cada um fizesse a defesa de sua candidatura. Após 

isso, houve a votação pelo chat  da plataforma.  

O resultado da apuração foi: Flávia Burlamaqui obteve 12 votos e 

Everton Leodegário, 10 votos. A mesa declarou Flávia Burlamaqui 

Machado eleita para a cadeira titular de Cultura Afro-Brasileira. 

Iniciou-se o processo de abertura de inscrições a candidaturas a 

suplente. Como único candidato, apresentou-se Everton Leodegário. A 

plenária, por aclamação, elegeu-o como suplente.  A mesa declarou Everton 

Silva Leodegário eleito como suplente da cadeira de Cultura Afro-

Brasileira no Conselho Estadual de Cultura. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 16:04h. 

 

DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

O fórum de Artes Cênicas inicialmente marcado para o dia 8 às 

16h de agosto, foi remarcado para o dia 11 às 21h do mesmo mês, em 

virtude da plataforma google meet não comportar o número de 

participantes, sendo necessária a mudança para a plataforma zoom, de 

reunião virtual. Quórum de 135 ativistas. Compuseram a mesa de eleição: 

Deyse Jeane de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Carolina Di Deus; 

Amanda Schoenmaker.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 
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explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 

Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas, para o qual se 

inscreveram: Camila Cabeça, Maria José Freitas e Anailton Salgado. Foi 

concedido o tempo de 5 minutos para que cada um fizesse a defesa de sua 

candidatura. O candidato Anailton Salgado ao fazer uso da fala, retirou sua 

candidatura.  Após isso, houve a votação pelo chat da plataforma.  

O resultado da apuração foi: Camila Cabeça obteve 36 votos e Maria 

José Freitas, 46, tendo 1 abstenção. A mesa declarou Maria José Freitas 

eleita para a cadeira titular de Artes Cênicas no Conselho Estadual de 

Cultura. 

Iniciou-se o processo de abertura de inscrições a candidaturas a 

suplente. Como única candidata, apresentou-se Marília Bomfim. A plenária, 

por aclamação, elegeu-a como suplente.  A mesa declarou Marília Bomfim 

Melo Gonçalves eleita como suplente da cadeira de Artes Cênicas no 

Conselho Estadual de Cultura. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 23:50h. 

 

 

O fórum de Culturas Indígenas inicialmente marcado para o dia 6 

às 10h de agosto, foi remarcado para o dia 11 às 18h do mesmo mês, em 

virtude da plenária do fórum, deliberar que precisariam de mais tempo 

para indicar os nomes. Quórum de 12 ativistas. Compuseram a mesa de 

eleição: Deyse Jeane de Araújo Vieira; Eriton Holanda de Sousa; Aldemir 

Maciel; Anailton Salgado.  

A Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a 

todos e constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, 

mailto:concultura.acre@gmail.com
http://www.facebook.com/concultura.acre


 
 
 

 

 

 

ESTADO DO ACRE 
SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA  

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONCULTURA 

 
 

 

 

 

                             CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONCULTURA 

          RUA PERNAMBUCO, 1026 - BOSQUE - RIO BRANCO – ACRE – CEP: 69900475 

(68) 3224-0116, concultura.acre@gmail.com;conculturacre.blogspot.com;www.facebook.com/concultura.acre 

explicando o motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton 

Holanda, servidor da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou 

como se daria o processo, com base no edital nº 1/2020.  

Foi aberto o processo de inscrição para candidaturas. A plenária 

informou à mesa que o coletivo já havia escolhido os dois nomes, que seriam 

a Sra. Soleane Manchineri para a cadeira de titular, e o Sr. Eldo Shanenawa 

para a cadeira de suplente. 

 A mesa declarou Soleane de Souza Brasil Manchineri eleita para a 

cadeira titular de Culturas Indígenas no Conselho Estadual de Cultura; e 

o Sr. Eldo Carlos Gomes Barbosa Shanenawá, como suplente da cadeira. 

Abriu-se para falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas 

dos participantes. A mesa deu por encerrada o fórum às 18:50h. 

 

 

É o relatório. 

 

Rio Branco, 20 de agosto de 2020. 

 

 

 

Deyse Jeane de Araújo Vieira 
Secretária Executiva 

Portaria 015/2019 
 

 
 
 

Eriton Holanda de Sousa 
Gestor de Políticas Públicas 

Mat. 9130616-4 
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