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Objetivo geral

� Compor base de dados utilizando as atas do CRP-03.

� Investigar a história extra-oficial do CRP, utilizando relato oral d@s primeir@s� Investigar a história extra-oficial do CRP, utilizando relato oral d@s primeir@s

integrantes dos plenários.



Projeto: História extra-oficial

Em estruturação.



Projeto: Atas



Objetivos Específicos

� Identificar:

� Locais de funcionamento do Regional bem como onde foram realizadas 
reuniões plenárias;reuniões plenárias;

� Componentes dos Plenários e sua frequência as reuniões plenárias;

� Temas que foram objeto de discussão, tanto como Ordem do Dia quanto no 
item “o que ocorrer”.



� Por questões de ordem prática, optou-se por fazer um recorte temporal, 
sendo o trabalho de pesquisa realizado em duas “frentes” concomitantes:

� 1) A partir da primeira ata localizada, trabalho realizado por Rosaline.� 1) A partir da primeira ata localizada, trabalho realizado por Rosaline.

� 2) tem por marco inicial a instalação da Comissão de Direitos Humanos, que 
ocorreu em 2005, estando sob a responsabilidade de estagiárias Ana Lúcia e 
Camila.



Itens da folha de registro das atas

� Identificação da Plenária

� Data

� Local

� Cidade

Natureza da reunião (Ordinária/Extraordinária/Assembléia)� Natureza da reunião (Ordinária/Extraordinária/Assembléia)

� Integrantes do plenário

� Conselheir@s presentes à plenária

� Eventuais convidadas(dos)

� Ordem do dia

� O que ocorrer

� Registro feito por:

� Data:



Sedes do CRP-03

Período Endereço Vinculação  
jan./75 a set./77 Rua Francisco Ferraro, 17

Empréstimo

Out./77 a jan/78 Sem informação

Fev./78 a Nov./81 Av. 7 Setembro, n° 119, salas 22 e 23, Edifício Piedade
Aluguel

Dez./81 e Jan/82 Sem informação

Fev/82 a Dez//83 Av. 7 Setembro, n° 608, sala 203, Edf. Barão de Cotegipe
Aluguel

Fev/84 a Rua Agnelo Brito,, n° 141, loja 3
Sede própria

Ago./06 Rua Professor Aristides Novis, n°27, Federação
Sede própria



Rua Francisco Ferraro, 17



Edf. Barão de Cotegipe



Exemplo de ATA.pdf



Equipe

� Ana Lúcia dos Santos

� Camila Figueiredo

� Darlane Andrade (Conselheira Secretária)

� Nádia Rocha (coordenação geral)

� Renan Rocha (Conselheiro)

� Rita Rapold (coordena sub projeto da história extra-oficial)

� Rosaline Otero (Bibliotecária)

Contribuição: Everton Silva (Técnico de Arquivo)



Agradecemos a participação de 
todos!todos!


