
 

 
CONSELHO REGIONAL DE CULTURA DO PLANO PILOTO 

 
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 

 

Data: 04/07/2018       Horário de início: 19h     Horário de término: 20h40 

Local: Território Criativo - Anexo da Biblioteca Nacional de Brasília 

Presentes: 

1) Alexandra Capone 

2) Amadeu Ceciliano Júnior 

3) Claudia Queiroz  

4) Cleide Soares  

5) Jamila Gontijo 

6) Raimundo Pereira 

7) Victor Lizarraga (em férias oficiais) 

 

Pauta: 

1) Finalização da logomarca do CRC PP 

2) avaliação das deliberações encaminhadas nas reuniões passadas 

3) recomposição do CRC - afastamento de titulares  

4) regimento interno do CRC do Plano Piloto 

5) comunicações CRC (email, facebook, whatsapp, sites) 

6) informes  

 

Resumo das discussões sobre os pontos de pauta: 

1) O designer da Administração Regional do Plano Piloto está de férias e ainda não               

concluiu as alterações sugeridas pelo CRC na logomarca proposta. O conselheiro Victor            

Lizarraga vai tentar obter o arquivo aberto ou a fonte utilizada para a conselheira Claudia               

fazer as alterações.  

2) Os membros do CRC devem fazer revisão das deliberações anteriores e os responsáveis              

por tarefas devem finalizá-las, devendo, no início das próximas reuniões informarem o            

andamento das providências.  

3) O conselheiro Raimundo Pereira solicitou afastamento temporário do CRC por motivo de             
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participação nas eleições do Distrito Federal como candidato. A conselheira Rita Andrade            

fez a mesma solicitação na reunião do dia 06 de junho de 2018. O Conselho decidiu, por 5                  

votos a 2, não convocar os suplentes para ocuparem as vagas, por tratar-se de              

afastamento provisório dos titulares, que deverão retomar ao CRC imediatamente após o            

pleito eleitoral. O CRC, por intermédio da conselheira Alê Capone, vai consultar o             

conselheiro Caio sobre o interesse e possibilidade de sua permanência no Conselho,            

considerando as ausências às reuniões ordinárias de 2018. Se o conselheiro pedir            

desligamento, será convocado o próximo suplente. 

4) O CRC Plano Piloto tomará o regimento interno do CRC Guará como base referencial               

para elaboração do regimento interno próprio, para o qual as sugestões de alterações e              

adequações serão feitas até a próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer,           

especificamente para este fim, no dia 1º de agosto de 2018. O texto de referência deverá                

ser compartilhado para colaborações dos conselheiros pelo google drive. O conselheiro           

Victor Lizarraga vai convidar a assessora técnica da Administração Regional participar da            

reunião e colaborar com a redação final.  

5) A comunicação entre os conselheiros será feita por whatsapp para agendamentos e             

comunicados urgentes. A página do Facebook deverá ter todos os membros do Conselho             

como administradores para postagens, manutenção da página, compartilhamento de         

dados e informações para a comunidade cultural. Será solicitado à Rita para autorizar o              

perfil dos membros na página como administradores. Alê Capone sugeriu criar um grupo             

de whatsapp geral para incluir a comunidade cultural do DF, com o intuito de troca e                

fortalecimento de informações e comunicações entre o CRC e o povo da cultura, além de               

estimular a participação da comunidade nas reuniões. O CRC vai utilizar o site da              

Secretaria de Cultura - espaço dos Conselhos Regionais de Cultura - para divulgar sua              

composição, armazenar documentos e atas das reuniões para assegurar a transparência           

de sua atuação. A Administração Regional deverá verificar a possibilidade de criar uma             

aba em seu portal para, também, armazenar documentos e decisões do CRC, conforme             

solicitado por e-mail em 02/07/2018. A conselheira Claudia sugeriu criar o perfil do CRC no               

Mapa nas Nuvens para armazenar e difundir dados, informações e ações. A conselheira             

Cleide vai criar o perfil. A conselheira Alê Capone vai solicitar o acesso de todos os demais                 
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conselheiros ao e-mail do CRC Plano Piloto que está sob a responsabilidade do conselheiro              

Caio Dutra. Por esse e-mail serão feitas as comunicações externas e oficiais. Claudia e              

Victor Lizarraga sugeriram que as reuniões sejam mais frequentes, periodicidade de 15            

dias, para ampliar e fortalecer o CRC e a comunicação presencial. 

6) Informes: a) O conselheiro Raimundo Pereira informou que foi impedido de entrar no              

evento de reinauguração do Espaço Cultural da 508 Sul, no dia 30 de junho, porque não                

tinha a pulseira de convidado, mesmo identificando-se à Diretora de Mobilização e            

Monitoramento da Secretaria de Cultura, Elizabeth Pereira, como conselheiro de cultura do            

Plano Piloto, para o qual foi enviado convite eletrônico. O conselheiro protocolou carta ao              

Secretário de Cultura solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido. O CRC também deverá            

manifestar-se, enviando email à Elizabeth Pereira, com quem os CRCs têm           

relacionamento, com cópia ao Secretário de Cultura e ao Conselho de Cultura do DF. b) A                

conselheira Alê Capone informou ao CRC sobre os problemas com as obras que estão              

ocorrendo no CONIC e prejudicando o funcionamento e a estrutura do Teatro Dulcina,             

sendo necessário a atuação urgente do CRC, partindo de reunião com a secretária-             

executiva da Faculdade Dulcina de Moraes, Christiane Ramirez, para inteirar-se das           

ocorrências e providências necessárias. c) A conselheira Cleide informou que haverá           

eleições em setembro de 2018 para ocupação de 2 vagas do CCDF e manifestou              

disponibilidade para colaborar com a comissão organizadora do processo eleitoral de           

composição do CCDF e Secretaria de Cultura, pois não pretende compor o CCDF.  

 

Deliberações: 

1) A logomarca do CRC PP deverá ser entregue pela Administração Regional com o              

manual de aplicação para vários usos (Facebook, Whatsapp, ofícios, cartas, banner,           

convites etc.) 

2) Os responsáveis pelas tarefas deliberadas devem finalizá-las e apresentar resultados no            

início de cada reunião ordinária.  

3) O CRC encaminhará a presente ata ao Conselho de Cultura do Distrito Federal e à                

Secretaria de Cultura acompanhada de solicitação de afastamento temporário dos          

conselheiros Raimundo Pereira e Rita Andrade que disputarão as eleições do Distrito            
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Federal no pleito de 2018. Não haverá convocação dos suplentes para essas vagas por              

tratar-se de afastamento provisório. O conselheiro Caio Dutra será notificado para           

manifestar seu interesse em permanecer no CRC.  

4) A proposta de regimento interno do CRC Plano Piloto será concluída até a próxima               

reunião ordinária, no dia 1º de agosto de 2018.  

5) Serão utilizadas as ferramentas de comunicação interna: whatsapp e e-mail e as             

ferramentas de comunicação com a sociedade: facebook, sites da Secretaria de Cultura e             

da Administração Regional do Plano Plano, Mapa nas Nuvens e grupo geral de cultura do               

Plano Piloto pelo whats app.  

6) Será enviada nota de repúdio e pedido de esclarecimentos à Secretaria de Cultura              

sobre o constrangimento ocorrido com o conselheiro Raimundo Pereira na reinauguração           

do Espaço Cultural da 508. 

7) Será agendada reunião extraordinária do CRC na Faculdade Dulcina sobre os problemas             

com as obras que afetam o Teatro Dulcina, patrimônio cultural do DF.  

 

Data e local da próxima reunião ordinária: 01/08/2018, às 19h, no Território Criativo. 

Pauta da próxima reunião:  

- Apreciação do Regimento Interno do CRC Plano Piloto. 

- Informes sobre as deliberações anteriores.  

- Outros informes 

 

       Alexandra Ferreira Gonçalves      Claudia Maria Queiroz de Jesus 

Conselheira          Conselheira 

 

     Cleide Cristina Soares                             Jamila Silveira Gontijo Piffer 

             Conselheira                                      Conselheira 

  

  Raimundo Alves Pereira                        Victor Manuel Lizarraga Teixeira 

             Conselheiro                                 Conselheiro Nato  
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                                 Amadeu Cecílio Ceciliano Júnior 

              Suplente da Conselheira Nata - Administradora Regional 

Anexos 

Lista de presença: 

 

 

Foto da reunião 
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