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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 

No dia 11 de abril de 2018, às 19 horas e 30 minutos, no espaço Território Criativo,                 

localizado no anexo da Biblioteca Nacional de Brasília, realizou-se a 4ª Reunião            

Ordinária de 2018 do Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto, com a presença              

dos membros titulares da sociedade civil: Alê Capone, Claudia Queiroz, Cleide Soares,            

Dayse Hansa, Jamila Gontijo e Rita Andrade; representando a comunidade, o Luiz            

Faísca; e os representantes do poder público, membros natos do Conselho, Riane            

Vasconcelos, Administradora Regional do Plano Piloto, Victor Lizarraga, Gerente de          

Cultura do Plano Piloto, e Ceciliano Júnior, assessor da Administração Regional           

(suplente). Com a presença de 10 pessoas. Victor Lizarraga presidiu a reunião e Cleide              

Soares secretariou. Foi discutida e deliberada a seguinte pauta: Item 1)           

Apresentação da nova conselheira nata, Riane Vasconcelos, Administradora        

Regional do Plano Piloto: a nova conselheira, empossada como Administradora          

Regional no dia 09 de abril, apresentou- se formalmente aos demais conselheiros e             

manifestou apoio às ações do Conselho. Os demais conselheiros também se           

apresentaram e ressaltaram a necessidade e a importância de fortalecimento da cultura            

regional e da ampliação da oferta de espaços de produção e fruição artísticas para              

todos os segmentos. Item 2) Apresentação do CRC Plano Piloto no II Encontro             

dos Conselheiros Regionais de Cultura, de 13 a 15 de abril, no Museu             

Nacional: cada CRC contará com 3 minutos para apresentação de suas ações. Victor             

apresentou as atividades culturais realizadas pela RA I no período de 2016 a 2017 e               

sugeriu incluir na apresentação do CRC, o que não foi aprovado pela maioria dos              

presentes por não serem ações próprias do CRC, mas apenas da Administração. Foi             

deliberado que serão apresentadas as principais dificuldades enfrentadas pelo CRC, as           

realizações e as imagens das reuniões e atividades. As apresentações serão feitas pela             

Rita Andrade (sociedade civil), complementadas pelo Victor Lizarraga (poder público),          

com a presença dos demais membros. Jamila e Dayse farão a formatação da             

apresentação. Sugerimos que o Victor apresente um banner ou 4 ou 5 pôsteres sobre              

as atividades culturais do CRC para exposição no Encontro, porém não há espaço para              

isto, conforme informou a Beth Pereira, da SPC/Sec de Cultura. Para a apresentação             
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foram definidos os seguintes itens, que serão consolidados e organizados para o            

formato de apresentação pública: Principais dificuldades do CRC: Inexistência de          

Regimento Interno; não participação do CRC com propostas e sugestões para as ações             

culturais da Administração nas cidades. Principais ações do CRC: participação nas           

reuniões e seminários de elaboração do Projeto de Lei Complementar da Lei Orgânica             

da Cultura - LOC; manifestação e produção de documento contra a redução do espaço              

da Galeria Athos Bulcão com entrega e protocolo nos órgãos competentes; elaboração            

de cronograma anual de reuniões; propostas para regulamentação da LOC (consulta           

pública virtual); substituição de conselheiros com posse dos suplentes; reunião com           

Conselho de Cultura; preparação do Encontro com a Comunidade Cultural; participação           

em atividades para discussão das alterações da Lei do Silêncio. Imagens: fotos de             

reuniões e eventos com participação do CRC. Item 3) Logomarca do CRC Plano             

Piloto: Victor Lizarraga apresentou proposta de logomarca que foi discutida e recebeu            

sugestões de ajustes no desenho. Foi deliberado que, conforme disponibilidade do           

designer, serão apresentadas 3 propostas com desenho livre, utilizando elementos          

culturais, um plano piloto desenhado e outra proposta. Item 4) Encontro com a             

Comunidade Cultural da RA I: Alê Capone apresentou uma proposta de metodologia            

de diagnóstico rápido participativo para uso no Encontro e ficou definido que será             

realizado no dia da próxima reunião ordinária do Conselho, em 02 de maio de 2018, no                

Museu Nacional, se tiver espaço livre na agenda. Item 5) Outros assuntos e             

deliberações: Dayse propôs que a Regional incentive e fortaleça as quadrilhas juninas            

da RA, considerando que estão no calendário de festividades do DF com incentivo             

cultural; Jamila propôs a ocupação de espaços livres pela dança; Cleide e Alê             

propuseram a inclusão de representante da Educação no CRC, conforme previsto na            

LOC, sendo necessário que o CRC faça um convite formal à Coordenação Regional de              

Ensino para indicação de representante, como convidado; Rita propôs que a           

Administração Regional defenda, de forma contundente, junto aos órgãos de          

planejamento da Segurança Pública, a cultura de paz e o respeito ao livre e pleno               

direito de manifestação no Plano Piloto, evitando as constantes cenas de violência            

contra os movimentos sociais, educacionais, culturais e políticos no DF. O CRC poderá             



 

 
CONSELHO REGIONAL DE CULTURA DO PLANO PILOTO 

 
enviar uma carta ao CONSEG manifestando-se sobre o assunto; Cleide propôs que a             

Secretaria de Cultura submeta à consulta e manifestação dos CRCs todos os atos que              

deliberem sobre os Conselhos Regionais. Claudia ficou de enviar e-mail urgente, em            

nome do CRC, solicitando que a Sec de Cultura inclua a nova resolução que tratará               

sobre os CRCs na programação do Encontro dos Conselheiros Regionais para análise e             

avaliação coletiva. Encerramento da reunião. A reunião foi encerrada às 22 horas e             

eu, Cleide Cristina Soares, lavrei a presente Ata, que será lida e conferida pelos              

participantes e submetida à aprovação na próxima reunião, definida para o dia 2 de              

maio de 2018, às 19 horas, no Museu Nacional. 
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