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

REGIÃO 
 

 
Aos oito dias do mês de março 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 Vice-Presidente 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 
resposta ao relatório da Comissão de Sindicância - CSIA; solicitando a 
substituição de relatórios contábeis referente a Prestação de Contas do 
mês de dezembro de 2015; encaminhando Prestação de Contas do mês 
de janeiro de 2016; encaminhando Prestação de Contas do exercício de 
2015; solicitando cópias dos relatórios de auditorias realizadas no CFB nos 
anos de 2011 a 2015. RECEBIDAS: do CFB, comunicando que foi 
aprovada a criação do Fundo de Apoio às Atividades de Fiscalização e 
que os projetos de Fiscalização devem ser encaminhados para o CFB até 
15/02/2016; encaminhando Termo de Cooperação firmado entre o MP/BA 
e o CRB-5 a pedido da Presidente do Regional e o CFB recomenda que os 
CRBs procurem o MP em seus Estados buscando ações de parceria; 
encaminhando a publicação do Conselho Diretivo PNLL; comunicando que 
o Sistema CFB/CRB realizará no dia 30/03, a Assembleia do Sistema 
CFB/CRB, no Salão Broadway do Hotel Manhattan; no dia 31 de março 
acontecerá no Senado Federal, encontro com a Frente Parlamentar Mista 
do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, das 9h às 12h, e ainda, no dia 31 
de março na sede do CFB, acontecerá a primeira reunião do Fórum dos 
Presidentes, onde participarão somente os Presidentes dos CRBs e o 
Presidente do CFB; encaminhando cópia de correspondência TCU, 
referente a Lei de acesso à informação; solicitando informar o nome do 
representante deste CRB-1 na Assembleia do Sistema CFB/CRB, até o 
dia 11/03/2016 e informando os horários das atividades previstas para os 
dias 30 e 31/03. 3. ASSUNTOS GERAIS / EXTERNOS / CONVIDADOS: 

O Presidente Antônio comunicou que devido ao layout ultrapassado do 
sitio do CRB-1, o mesmo começou a apresentar falhas técnicas, 



inviabilizando a atualização de novas matérias. Foram recebidas 
sugestões de novo layout para o novo sítio e inclusão do sistema on-line, 
serviço inicialmente prestado em colaboração pela Empresa Byte Serviços. 
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 Eliane Pinheiro Miranda 
Pereira CRB-1/2219, quitou o seu débito no dia 01/03/2016, ficando 
cancelado o acórdão nº 32, de 29/07/2015. 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 
fevereiro 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, 08 de março de 2016. 
 
 
 
    __________________________           ________________________ 
                CONSELHEIRO                                       PRESIDENTE 

 


