ATA DA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª
REGIÃO

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se
na Sede do CRB-1, o Presidente Antônio José Oliveira Silva, a Tesoureira
Marília de Araújo Dantas e os Conselheiros Ana Marly de Melo Rodrigues,
Antônia Veras de Souza, Marcelo Almeida Gomes de Sousa, Martin David
Burneo Cadillo e Olimpio Antônio Filho. Justificaram a ausência o VicePresidente e 1º Secretário Jonniery dos Santos Moreira, a Segunda
Secretária Eunice de Lourdes Franco e as Conselheiras Rose Cristiane
Franco Seco Liston e Waldineia Ribeiro de Almeida. Às dezenove horas e
trinta minutos, havendo número legal de Conselheiros presentes, o
Presidente declarou abertos os trabalhos. 1. LEITURA E APROVAÇÃO
DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: foi lida e aprovada pelo Plenário, sem
correções, a ata da reunião anterior.
2. COMUNICAÇÕES:
CORRESPONDÊNCIAS
EXPEDIDAS
E
RECEBIDAS:
foram
apresentadas as correspondências expedidas e recebidas pelo CRB-1
com destaque para as seguintes: EXPEDIDAS: ao CFB, encaminhando
Prestação de Contas do mês de fevereiro de 2016; ao Diretor da SPW,
solicitando todos os dados relativos e de propriedade do CRB-1 no ano de
2014, período em que houve o uso do Sistema SPW. RECEBIDAS: do
CFB, solicitando informar o nome do representante desse CRB na
Assembleia do Sistema CFB/CRB; encaminhando as pautas para a
Assembleia do Sistema CFB/CRB (30/01), Encontro com a Frente
parlamentar do livro (31/03) e 1ª Reunião do Fórum dos Presidentes
(31/03); solicitando o envio da Prestação de Contas do CRB-1, referente
ao exercício de 2015; encaminhando o Parecer Contábil, elaborado pela
Assessoria Contábil do CFB, referente a Análise das Demonstrações
Contábeis do mês de dezembro de 2015, deste CRB-1 para providências;
informando
que
foi
disponibilizado
o
link:
http://201.33.23.217/Tutoriais/SCF/CFB_Impressao_Cedula.rar, referente
ao tutorial para a impressão das Cédulas de Identidade do Bibliotecário;
comunicando que a Comissão de Inquérito e Sindicância, constituída para
apurar irregularidades constantes do Processo nº 054/2015 e fatos
conexos, estará procedendo à oitiva da testemunha Marília Dantas. 3.
ASSUNTOS GERAIS / EXTERNOS / CONVIDADOS: foi concedido à
empregada Mônica Coelho dos Reis van Landuyt, Gerente do CRB-1,
licença maternidade pelo prazo de 180 dias, a contar da data da Certidão
de Nascimento, sendo que, ao término da licença, a profissional retirará
automaticamente os dias restantes das Férias 2015 (se houver), de acordo
com a legislação trabalhista vigente. O Presidente Antônio relatou que no
dia 11/03, os brasilienses comemoraram o Dia do Bibliotecário no Museu
Nacional da República, com palestra e debates voltados para a classe

bibliotecária. Em seguida, foi realizada a entrega da Medalha Rubens
Borba de Moraes – Honra ao Mérito Bibliotecário, sendo agraciado o
Bibliotecário Antônio Agenor Briquet de Lemos. Em Cuiabá/MT,
comemorou-se o Dia do Bibliotecário no Palácio da Instrução com o evento
“Contação de História”, no período de 29/03 a 01/04/2016, onde houve
também, a entrega da Medalha Rubens Borba de Moraes – Honra ao
Mérito Bibliotecário, sendo agraciada a Bibliotecária Ana Heloiza Farias
Pereira. No Estado de Mato Grosso do Sul, comemorou-se com evento “A
Importância da Biblioteconomia em seus Diversos Contextos”, nos dia 08 e
09/04/2016, sendo agraciada com a Medalha a Bibliotecária Assunta Maria
Bortolon. Sendo que no dia 07 de abril, também no Estado de MS, a
comitiva do Conselho participou de uma reunião com representantes da
classe bibliotecária para debaterem sobre temas diversos. 3.1
ASSESSORIA JURÍDICA: não houve participação da assessoria jurídica
deste CRB-1. 3.2 ASSESSORIA CONTÁBIL: não houve participação da
assessoria contábil deste CRB-1. 4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS:
foram distribuídos processos administrativos para análise e relato dos
Conselheiros presentes. 5.1 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS CTC: 5.1 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC: a Comissão
apresentou o parecer de aprovação e toda documentação contábil,
referente a Prestação de Contas correspondente ao mês de março do
exercício de 2016, sendo aprovado pelo Plenário. 5.2 COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO - COFIS: foi apresentado o relatório da fiscalização
impresso. 6. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: eu, Marcelo Almeida
Gomes de Sousa, Conselheiro, lavrei a presente ata, que dato e assino
juntamente com o Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da
1ª Região. Brasília, 12 de abril de 2016.
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