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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 

No dia 23 de maio de 2018, às 19 horas e 30 minutos, no espaço Território Criativo,                 

localizado no anexo da Biblioteca Nacional de Brasília, realizou-se a 5ª Reunião            

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

dos membros titulares da sociedade civil: Alexandra Ferreira Gonçalves, Claudia Maria           

Queiroz de Jesus, Cleide Soares, Dayse Hansa e Jamila Gontijo e os representantes do              

poder público, Victor Lizarraga, Gerente de Cultura do Plano Piloto, e Ceciliano Júnior,             

assessor da Administração Regional, suplente na condição de Titular, representando a           

Administradora Regional. Com a presença de 07 pessoas, Jamila Gontijo presidiu a            

reunião e Cleide Soares secretariou. Foi discutida e deliberada a seguinte pauta: Item             

1) Definição de presidência do CRC: ficou definido que cada reunião terá uma             

presidência e a pessoa escolhida exercerá, também, a presidência do CRC até a             

próxima reunião ordinária, ficando com a responsabilidade de encaminhar, distribuir e           

acompanhar as funções e decisões e, ao término do exercício da função, deverá prestar              

conta das providências e resultados. Item 2) Andamento das deliberações: a)           

logomarca do CRC Plano Piloto: Victor ficou de agilizar com o designer da             

Administração Regional a criação da logomarca do CRC para apresentar na reunião do             

dia 06 de junho (de preferência, 3 propostas, como combinado na reunião passada); b)              

ação de retomada da Galeria Athos Bulcão: ficou definido que a conselheira Cleide             

Soares fará análise dos documentos-respostas à carta do CRC enviada às autoridades            

competentes sobre o problema da Galeria e propor os próximos passos. O CRC deve              

solicitar agenda ao Secretário de Cultura, Guilherme Reis, para após o dia 6 de junho,               

via e-mail oficial do CRC (Caio Dutra), para tratar sobre a Galeria Athos Bulcão; c)               

levantamento dos espaços culturais da Regional do Plano Piloto: cada          

conselheiro vai mapear os espaços culturais públicos e privados localizados na RA I,             

com os dados: nome, endereço, fone, email, responsável, público ou privado, e            

apresentar na próxima reunião para consolidação. Sugeriu-se que a Rita apresente os            

da Vila Planalto e os demais identifiquem os espaços das áreas onde possuem maior              

familiaridade ou atuação. Verificar, também, os espaços cadastrados no Mapa nas           

Nuvens. 3) ações de cultura da RA I em andamento: Victor relatou que             
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executaram as festas de aniversário da Vila Planalto e da Granja do Torto e que outras                

ações são executadas pela Secretaria de Cultura e outras instituições públicas e            

privadas, sem necessariamente haver a participação da Administração Regional. Cleide          

informou que a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social disponibiliza,            

semanalmente, a relação de eventos cadastrados que solicitam alvará pelo link           

http://www.ssp.df.gov.br/consulta-a-eventos-cadastrados/. Claudia dispôs sobre a     

necessidade de informarem ao CRC, de forma regular, as ações em andamento. Jamila             

vai enviar e-mail aos órgãos que compõem a Secretaria de Cultura solicitando que             

informem sobre as ações em andamento na RA I e que mantenham o CRC informado,               

regularmente, sobre quaisquer atividades que forem realizadas. Victor vai enviar          

documento, via Sistema Eletrônico de Informações do Governo de Brasília - SEI, às             

demais RAs para identificar atividades a serem realizadas na RA I. 4) Situação do              

orçamento da RA para a cultura. Victor informou que a Administração Regional            

dispunha de R$ 200.000,00 para as ações de cultura, esporte e lazer, e que R$               

80.000,00 foram investidos nas festividades da Vila Planalto e Granja do Torto e que              

podem receber propostas para o próximo quadrimestre (que se encerra em agosto). 5)             

Encontro com a Comunidade Cultural da RAI: sugeriu-se que Caio e Claudia            

apresentem um projeto para realização do Encontro, contendo as necessidades de           

recursos, os custos e cronograma, além dos demais elementos constitutivos de projeto.            

Alê lembrou a necessidade de utilização da Metodologia de Diagnóstico Rápido           

Participativo, apresentado na reunião anterior, para potencializar o resultado do          

encontro. 6) Reforma do Espaço Cultural da 508 Sul: Cláudia ressaltou a            

necessidade de acompanhamento da obra do Espaço e atentar para o problema da falta              

da etapa de tratamento acústico: Alê vai verificar, junto à Secretaria de Cultura, quem é               

o servidor executor responsável pela obra para saber como está o projeto de reforma e               

a situação da acústica. CRC vai agendar, via e-mail oficial, reunião ou visita ao Espaço               

para acompanhar a obra. Encerramento da reunião. A reunião foi encerrada às 21             

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

participantes e submetida à aprovação na próxima reunião, ordinária, definida para o            

dia 6 de junho de 2018, às 19 horas, no Território Criativo.  

http://www.ssp.df.gov.br/consulta-a-eventos-cadastrados/
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