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1ª Reunião do Conselho Regional de Cultura da Administração do  
Plano Piloto RA-I em 2018 

 
ATA DA REUNIÃO 

Às 19h040m do dia 24 de janeiro de 2018 foi iniciada a 1ª Reunião do Conselho                
Regional de Cultura da Administração do Plano Piloto RA-I, em 2018, na Sede do Território               
Criativo - localizada no anexo da Biblioteca Nacional. Estavam presentes, Victor Manuel            
Lizarraga Teixeira Raimundo Alves Pereira. Alexandra Ferreira Gonçalves, Dayse de Hansa             
Nogueira, ,Rita de Cássia Fernandes de Andrade e Claudia Maria Queiroz de Jesus. De início,               
a Conselheira Alexandra Ferreira Gonçalves apresentou a pauta da reunião que contava com             
os seguintes itens:  

 
1 - Informes da reunião com o Presidente do CCDF, representantes dos            
CRCs do Plano Piloto, Riacho Fundo, Sobradinho II e representantes da           
SPDPC; 

2 -  Convocação de Suplentes; 

3 - Fórum do Plano de Cultura e; 

4 -  Planejamento e Calendário 2018. 
 
 
Informados da reunião com o CCDF e dos assuntos lá tratados, entre eles o do chamamento                
da suplência dos conselheiros que desejaram sair. Foi relatado que basta a de uma carta de                
intenção do suplente seguinte, em assumir a vaga em aberto. No entanto foi ressaltado que o                
Conselho não precisa funcionar com o quadro completo, bastando que haja pelo menos 4              
membros para funcionar. Foi a votação e ficou decidido que chamaremos todos os suplentes              
para comporem as vagas. A respeito das vagas abertas no Conselho Regional de Cultura do               
Plano Piloto, ocorreram as vacâncias com a saída dos conselheiros titulares, Romildo de             
Carvalho Júnior (Romildo - Galinho de Brasília), Lucas Silva Hamú (Lucas Hamú) e Maria Júlia               
Hormann Oliveira (Júlia Hormann). Foram convocadas as suplentes, conforme ordem de           
votação, sendo que Cleide Cristina Soares (Cleide Soares), primeira suplente, aceitou e            
encaminhou a carta de admissão à Secretaria de Cultura. A segunda suplente, Jenny Choe,              
não aceitou a convocação no momento. O terceiro suplente, Joãozinho da Vila faleceu em              
2017. A quarta suplente, Claudia Queiroz, aceitou o convite. A quinta suplente, Chris Ramires              
não aceitou a convocação no momento. A sexta suplente, Jamila Silveira Gontijo Piffer (Jamila              
Irina) aceitou a convocação. Desta forma, passam a compor o Conselho Regional de Cultura              
do Plano Piloto, como titulares, a partir desta data, as conselheiras: Cleide Cristina Soares,              
Claudia Maria Queiroz de Jesus 

e Jamila Silveira Gontijo Piffer. A Conselheira Alexandra lembrou que na reunião com o               
Presidente do CCDF a conselheira Claudia levantou a questão se haveria necessidade ou não              
de os suplentes chamados por ordem de quantidade de votos, que não pudessem atender ao               
chamado imediatamente fossem excluídos da lista ou se poderiam voltar para a lista de              
suplentes para, caso necessário, serem convocados em outro momento mais oportuno para            
eles ao que o CCDF respondeu que poderia ser feito dessa maneira, uma vez que ainda não                 
há um regimento que regule a matéria. O Conselheiro nato Victor Lizarraga, Gerente de              
Cultura, Esporte e Lazer da Administração do Plano Piloto, levantou a questão do estatuto, a               
conselheira Alexandra informou, que o Jurídico da SEC encaminhará uma proposta comum de             
estatuto para todos os CRCs das Regiões Administrativas, o qual poderá ser acrescido das              



peculiaridades de cada região. A conselheira Rita levantou uma questão a respeito da             
necessidade de um código de ética e postura entre os membros para que evitasse a               
superexposição de assuntos internos ao público e comunidade, bem como comportamentos           
agressivos e desrespeitosos. Foi acatado por unanimidade bastando inserir no estatuto esse            
item. Com relação ao Fórum do Plano Piloto, ficou decidido que seria realizado no dia 24 de                 
fevereiro próximo, em local a ser definido, e que o CRC PP RA-I solicitará à Administração                
Regional apoio financeiro e parceria plena para divulgação e execução do Fórum,            
encaminhando uma carta de solicitação de apoio e intenções. Ainda sobre o Fórum ficou              
decidido que o CRC solicitará orientação da SEC e do CCDF a respeito das diretrizes e                
objetivos do Fórum. A respeito do Calendário 2018, ficou decido que após o fórum será               
apresentado um documento constando as demandas da comunidade artística-cultural da RA-I.           
Devido ao esgotamento do tempo, o Conselho decidiu encerrar a reunião às 21:00. 
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