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

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezesseis, reuniram-se na Sede do CRB-1, o Presidente Martin David 
Burneo Cadillo e os Conselheiros Ana Marly de Melo Rodrigues, Antônia 
Veras de Souza, Cristiany Ferreira Borges, Marcelo Almeida Gomes de 
Sousa, Sebastião Dimas Justo da Silva e Waldineia Ribeiro de Almeida. 
Justificaram a ausência a Tesoureira Eunice de Lourdes Franco e os 
Conselheiros Cristian José Oliveira Santos e Rose Cristiane Franco Seco 
Liston. Estiveram presentes o Assessor Contábil do CRB-1 Jean Nunes 
Calvoso e o Assessor Jurídico do CFB Leonardo Pimentel Bueno. Às 
dezenove horas e quarenta e cinco 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 Ordinária 
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 Setembro de 2016; 
encaminhando Proposta Orçamentária para o exercício de 2017; 
encaminhando comprovantes de transferências referentes aos 
ressarcimentos e cota parte de setembro/2016; solicitando a presença do 
Assessor Jurídico do CFB em Reunião Ordinária deste Conselho no dia 
29/11/2016; aos Conselheiros Suplentes Sebastião Dimas e Cristiany 
Borges, convocando para assumir como Conselheiros Efetivos. 
RECEBIDAS: do CFB, encaminhando Parecer Contábil, elaborado pela 
Assessoria Contábil do CFB, referente a Análise das Demonstrações 
Contábeis do mês de AGOSTO de 2016, para providências; 
encaminhando o Relatório elaborado pela Comissão de Fiscalização do 
CFB, referente ao I Encontro dos Fiscais do Sistema CFB/CRB, realizado 
em agosto passado, para conhecimento; solicitando confirmação de 
presença do Presidente deste CRB-1 em reunião com o Presidente do 
CFB, no dia 22/11/2016, às 18h, na sede do CFB;  encaminhando os 
Projetos com as justificativas e objetivos dos CRBs para o ano de 2017, 
atualizados em novembro/2016 e solicitando que cada CRB proceda a 
atualização dos Projetos de acordo com o anexo; comunicando que por 
determinação da FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos) a partir 
de JAN/2017 todos os boletos de cobrança deverão ser registrados e 
orientando aos CRBs a proceder junto à empresa SPW os testes para a 
emissão dos boletos registrados. 3. ASSUNTOS GERAIS / EXTERNOS / 
CONVIDADOS: 3.1 ASSESSORIA CONTÁBIL:  o Presidente  solicitou ao 

Assessor Contábil Jean Calvoso explanação sobre a situação financeira 
atual do CRB-1. O Assessor Contábil iniciou informando que atualmente 
há dificuldades financeiras para o repasse ao CFB dos valores das cotas 
partes pendentes que está no total de R$ 122.430,38. Informou que houve 



redução na arrecadação em 2016, mas que não haverá dificuldade para 
pagar as despesas fixas mensais até o fim do ano, porém não garante que 
possa repassar a parcela da cota parte de novembro de 2016. Ressaltou 
sobre a necessidade de implementar ação urgente na cobrança das 
anuidades e que o CRB-1 deverá trabalhar na sua redução de custos, 
reavaliando os contratos de funcionários terceirizados e prestadores de 
serviços para que o CRB-1 consiga fechar suas contas nesta gestão. 
Quanto à Proposta Orçamentária para o exercício de 2017, provavelmente 
deverá ser revista devido à nova orientação do CFB. A Conselheira 
Cristiany perguntou qual o saldo do CRB-1, sendo que foi informado que o 
saldo atual é de R$ 84.000,00. Perguntou também, se teria algum 
desconto para saldar a dívida com o CFB e se houve dificuldade em outro 
momento nesta Gestão. O Assessor Contábil informou que a negociação 
será firmada com o CFB, propondo um desconto e que no ano de 2015 
houve sim outra dificuldade que, inclusive, foi solicitado empréstimo ao 
CFB, o qual foi negado. O Conselheiro Sebastião Dimas questionou se 

haveria recurso na época que o CRB-1 deixou de repassar a cota parte ao 
CFB. Questionou ainda, qual o saldo para o exercício de 2017. O Assessor 
Contábil esclareceu que existia recurso, porém foram usados na reforma 
da sede do CRB-1 e que não há como informar o saldo em 2017, tendo 
em vista que a arrecadação será a partir do mês de janeiro/2017.  3.2 
ASSESSORIA JURÍDICA DO CFB: o Presidente  passou a palavra para o 

Assessor Jurídico do CFB Leonardo Pimentel para esclarecer aos 
Conselheiros presentes sobre a situação atual do CRB-1 em relação ao 
processo de sindicância instaurado pelo CFB. O Assessor Jurídico 
explicou que o CFB não poderá isentar o CRB-1 do pagamento da dívida 
referente aos repasses das cotas partes pendentes, mas poderá negociar 
um parcelamento renunciando os juros e garantiu que o CFB não medirá 
esforços para sanar esta situação.  Esclareceu sobre os motivos que 
afastaram os Conselheiros Antonio Silva e Marília Dantas, das respectivas 
Presidência e Tesouraria. Informou que o Antonio Silva parou de repassar 
a cota parte baseado num parecer da Assessoria Jurídica do CRB-1 que 
não foi encaminhado ao CFB para análise, sendo que o correto seria 
levantar a questão para depois decidir não repassar, mas fez tudo ao 
contrário, inclusive, cancelando o contrato de compartilhamento das 
receitas junto ao banco, além de maquiar a situação. Quanto a reforma da 
sede do CRB-1 foram feitos aditivos que não estavam respaldados por 
pareceres da engenharia. O local alugado para instalação da sede 
provisória pertencia à parentes do Antônio Silva e quando questionado se 
omitiu em responder. Comunicou que o processo foi encaminhado ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União e que o Antônio 
ajuizou uma petição para suspender o processo e foi indeferida. Foi lido 
pelo o Assessor Jurídico o parecer da desembargadora, onde ressaltou os 
vários indícios de irregularidades e as chances do Antonio Silva reverter a 
decisão do CFB. Recomendou aos conselheiros a assumirem a gestão, 
pois o retorno do Antonio Silva dificilmente acontecerá. Quanto ao 
pagamento das anuidades, sugeriu que a cobrança fosse realizada de 



duas formas: voluntariamente ou judicialmente. Neste segundo caso, 
poderá ser instaurado um processo de cobrança, após o encerramento do 
mesmo, inscrição no Cadin e protesto (inscrição no Cartório de notas e 
ofícios). Afirmou que os protestos são permitidos e os números dos 
resultados mostram-se bastante positivos. Sugeriu ainda uma campanha 
de conciliação, sendo que este procedimento já foi adotado em outros 
CRBs com descontos integrais de juros e multas, renegociando somente o 
valor principal. Antecipou que a situação do CRB-1 não é a mais grave e 
colocou-se a disposição par ajudar no que for necessário. A Conselheira 
Antônia informou que o CRB-1 já inscreve os inadimplentes no CADIN e 
explicou como é realizada toda a cobrança das anuidades. O Conselheiro 
Sebastião Dimas questionou sobre o que aconteceria se o CRB-1 não 
conseguir pagar a dívida da cota parte. O Assessor Jurídico respondeu 
que haverá intervenção por parte do CFB, mas colocou que o CFB 
acredita nesta nova gestão. A Conselheira Cristiany colocou que precisa 
haver seriedade para as coisas andarem com responsabilidade. O 

Presidente alertou que temos muito trabalho e que deseja alinhar-se com o 
CFB para conseguir algo positivo. Ficou decidido que na plenária de 
dezembro será analisado o questionamento referente aos contratos de 
funcionários terceirizados e prestadores de serviços do CRB-1. O 
Presidente repassou a composição da nova diretoria e comissões para o 
complemento desta gestão: DIRETORIA: Presidente: Martin David 
Burneo Cadillo CRB-1/1496; Vice-Presidente: Sebastião Dimas Justo da 
Silva CRB-1/2335; 1º. Secretário: Cristian José Oliveira Santos CRB-
1/1812; 2ª. Secretária: Rose Cristiane Franco Seco Liston CRB-1/2437; 
Tesoureira: Eunice de Lourdes Franco CRB-1/0699. COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – COFIS: Sebastião Dimas Justo da 

Silva CRB-1/2335 – Coordenador; Waldineia Ribeiro de Almeida CRB-
1/2979; Rose Cristiane Franco Seco Liston CRB-1/2437. COMISSÃO DE 
ÉTICA PROFISSIONAL – CEP: Antônia Veras de Souza CRB-1/2023 – 
Coordenadora; Marcelo Almeida Gomes de Souza CRB-1/2138; Cristiany 
Ferreira Borges CRB-1/1851. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – 
CTC: Marcelo Almeida Gomes de Souza CRB-1/2138 – Coordenador; 

Antônia Veras de Souza CRB-1/2023; Waldineia Ribeiro de Almeida CRB-
1/2979. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO – CDV: Eunice de Lourdes Franco 
CRB-1/0699 – Coordenadora; Ana Marly de Melo Rodrigues CRB-1/0121; 
Cristian José oliveira Santos CRB-1/1812. COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 
CLI: Cristiany Ferreira Borges CRB-1/1851 – Coordenadora; Ana Marly de 
Melo Rodrigues CRB-1/0121; Mônica Coelho dos Reis Van Landuyt CRB-
1/2476. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS – CLN: Cristian José 
oliveira Santos CRB-1/1812 – Coordenador; Sebastião Dimas Justo da 
Silva CRB-1/2335; Rose Cristiane Franco Seco Liston CRB-1/2437.  A 
Conselheira Cristiany comunicou que fará o possível para colaborar com a 
gestão, mas que poderá se afastar em breve. 4. DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROCESSOS: foram distribuídos processos administrativos para análise e 
relato dos Conselheiros presentes. Foi analisado também, o Processo 
Administrativo nº 080/2011 do Conselheiro Jonniery dos Santos Moreira 



CRB-1/2689 que requereu afastamento definitivo de suas atividades como 
Conselheiro Efetivo do CRB-1 e a convocação da Conselheira Suplente 
Cristiany Ferreira Borges CRB-1/1851 como Conselheira Efetiva, em 
decorrência desta vaga e o Processo Administrativo nº 068/2008 do 
Conselheiro Olímpio Antônio Filho CRB-1/2332 que requereu afastamento 
definitivo de suas atividades como Conselheiro Efetivo do CRB-1 e a 
convocação do Conselheiro Suplente Sebastião Dimas Justo da Silva 
CRB-1/2335 como Conselheiro Efetivo, ambos sendo deferidos pelos 
Relatores e homologados pelo Plenário. 5. RELATO DAS COMISSÕES: 
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 outubro do 
exercício de 2016, sendo aprovado pelo Plenário. 5.2 COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO - COFIS: foi apresentado o relatório impresso da 
fiscalização. 6. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: O presidente finalizou a 
reunião às 22h, agradecendo e parabenizando os funcionários do CRB-1 

pelos trabalhos desempenhados e eu, Ana Marly de Melo Rodrigues, 
Conselheira, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com o 
Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região. 
Brasília, 29 de novembro de 2016. 
 
 
    __________________________           ________________________ 
             CONSELHEIRA                                        PRESIDENTE 


