ATA DA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª
REGIÃO

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze,
reuniram-se na Sede do CRB-1, o Presidente Antônio José Oliveira Silva,
o Vice-Presidente e Primeiro Secretário Jonniery dos Santos Moreira, a
Segunda Secretária Eunice de Lourdes Franco, a Tesoureira Marília de
Araújo Dantas e os Conselheiros Ana Marly de Melo Rodrigues, Antônia
Veras de Souza, Cristian José Oliveira Santos, Martin David Burneo
Cadillo, Olimpio Antônio Filho, Rose Cristiane Franco Seco Liston e
Waldineia Ribeiro de Almeida. Justificou a ausência o Conselheiro Marcelo
Almeida Gomes de Sousa. 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, reiterando ofício do CRB-1 quanto à justificativa do
déficit orçamentário e demonstrações contábeis de 2014. RECEBIDAS: do
CFB, encaminhando cópias de Resoluções do CFB que dispõe sobre o
Regimento Interno do CFB e que trata das Eleições para o CFB;
informando que não receberam resposta acerca do pedido de
esclarecimentos relacionado ao pagamento da cota parte devida pelo
CRB-1 ao CFB; informando que este CRB-1 deverá encaminhar ao
Conselho Federal de Biblioteconomia o Balanço Patrimonial Comparado,
conforme previsão da Resolução CFB n. 140/2013; informando que o
TCU/SECEX fará auditoria para verificar o cumprimento da Lei de Acesso
a Informação pelos CRBs e CFB. A auditoria será feita por meio de
questionário estruturado e deverá ser preenchido via internet; solicitando
informações quanto ao número de processos de fiscalização abertos neste
Conselho Regional nos anos de 2013, 2014 e 2015. 3. ASSUNTOS
GERAIS / EXTERNOS / CONVIDADOS: Foram apresentadas pelos
Conselheiros participantes as impressões vistas na Sessão do Senado
Federal em homenagem aos 50 anos de regulamentação da profissão de
Bibliotecário. Decidiu-se pela autorização, e consequente apoio, ao ensino
de biblioteconomia à distância em instituições de ensino superior da 1ª
Região. Foram relatadas pela Conselheira residente em Cuiabá atuações
ilegais da profissão de bibliotecário. Foi discutida a atuação de técnicos
em biblioteconomia na inserção de dados catalográficos em sistemas
informatizados. Foi criado pelo Conselheiro Cristian Santos o Guia Prático
da legislação aplicada ao Bibliotecário, na forma de perguntas e respostas.
Foi relatado que não há bibliotecário registrado atuando no Instituto

Federal de Mato Grosso, aprovando-se, dessa forma, diligência da
bibliotecária-fiscal àquela cidade. 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. A
Profissional Patrícia da Silva Soares CRB-1/1567 negociou o seu débito no
dia 13/12/2015, ficando suspenso o acórdão nº 13, de 12/08/2013. 6.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: eu, Jonniery dos Santos Moreira,
Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente
com o Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região.
Brasília, 17 de agosto de 2015.
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