
 

 
CONSELHO REGIONAL DE CULTURA DO PLANO PILOTO 

 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 

 

Data: 01/08/2018       Horário de início: 19h30     Horário de término: 21h20 

Local: Território Criativo - Anexo da Biblioteca Nacional de Brasília 

Presentes: 

1) Alexandra Capone 

2) Claudia Queiroz  

3) Cleide Soares  

4) Dayse Hansa 

 

Pauta: 

1) Regimento Interno 

2) informes  

 

Resumo das discussões sobre os pontos de pauta: 

1) Foi feita a leitura dos artigos iniciais da minuta de proposta de Regimento Interno para                

o CRC, com base no Regimento do CRC do Guará. Após várias alterações feitas pelas               

participantes da reunião, remanejamento de artigos entre os capítulos, verificaram-se que           

há muitas necessidades de alterações, inclusive algumas já foram propostas pelas           

conselheiras Jamila e Cleide (que corrigiu a parte da legislação de referência) no texto              

postado no arquivo compartilhado, pois o regimento está baseado em modelo de conselho             

de área social e com menções a leis da cultura já revogadas no DF. O grupo vai continuar                  

a leitura e fazer propostas de alterações, com retomada no item de pauta na próxima               

reunião, podendo ser chamada reunião extraordinária.  

2) Foi feito rápido relato da reunião sobre os espaços do Dulcina realizada na              

Administração Regional do Plano Piloto, dia 31 de julho, onde estiveram presentes o CRC              

(Claudia, Cleide, Ceciliano Júnior e Victor Lizarraga), a Administração Regional do Plano            

Piloto (chefe de gabinete Arnaldo, assessora jurídica Ludmila) e a Faculdade Dulcina            

(secretária-executiva Christiane Ramirez), para discussão sobre os problemas que afetam          

os espaços, que resultou em propostas de realização de reuniões de mediação de             
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conflitos, conduzidas pelo MPDFT e as partes envolvidas, e, também, na verificação de             

possibilidade de efetivar um instrumento formal de parceria entre o GDF e a Faculdade              

Dulcina para resolver dificuldades de interesse público para garantir o bom funcionamento            

dos serviços, produtos e do local, que é patrimônio cultural do Distrito Federal. 

  

Deliberação: 

1) A proposta de regimento interno do CRC Plano Piloto será retomada na próxima              

reunião, podendo ser uma extraordinária e os membros devem continuar a leitura e             

alterações pelo arquivo compartilhado.  

 

Data e local da próxima reunião ordinária: 05/09/2018, às 19h, no Território Criativo. 

Pauta da próxima reunião:  

- Apreciação do Regimento Interno do CRC Plano Piloto. 

- Informes sobre as eleições para as vagas do CCDF.  

- Recomposição das vagas do CRC com suplentes 
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