
 
ATA DA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª 
REGIÃO 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 
reuniram-se na Sede do CRB-1, o Presidente Martin David Burneo Cadillo, 
a Tesoureira Eunice de Lourdes Franco e as Conselheiras Ana Marly de 
Melo Rodrigues, Antônia Veras de Souza, Rose Cristiane Franco Seco 
Liston e Waldineia Ribeiro de Almeida. Justificaram a ausência o Vice-
Presidente e 1º Secretário Jonniery dos Santos Moreira e os Conselheiros 
Marcelo Almeida Gomes de Sousa e Olimpio Antônio Filho. Estiveram 
presentes o Assessor Jurídico Isley Simões Dutra de Oliveira e o Assessor 
Contábil Jean Nunes Calvoso. 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 Ordinária do mês de setembro, bem como da Reunião 
Extraordinária de 30/09/2016.  2. COMUNICAÇÕES: 
CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS E RECEBIDAS: foram 
apresentadas as correspondências expedidas e recebidas pelo CRB-1 
com destaque para as seguintes: EXPEDIDAS: ao CFB, agendando 
reunião extraordinária entre o CRB-1 e o CFB; encaminhando Prestação 
de Contas do mês de agosto de 2016; solicitando empréstimo para 
pagamento de contas enquanto se processa a transição dos novos 
gestores deste CRB-1. RECEBIDAS: do CFB, comunicando que o prazo 
para o recebimento dos projetos do PAFIS para 2017 foi prorrogado para o 
dia 31/10/2016; encaminhando Resoluções do CFB que prorroga o prazo 
de vigência dos Regimentos Internos dos Conselhos Regionais de 
Biblioteconomia e que dispõe sobre os valores das anuidades e taxas para 
2017; encaminhando Acórdãos para conhecimento deste CRB-1; 
encaminhando Parecer Contábil, elaborado pela Assessoria Contábil do 
CFB, referente à Análise das Demonstrações Contábeis do mês de julho 
de 2016, para providências; solicitando reunião com os Conselheiros da 
17ª Gestão do CRB-1 e os empregados desse Conselho Regional; 
solicitando aos Regionais que levantem junto às Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação e de Cultura das suas jurisdições dados para 
elaboração das propostas de ações da Comissão de Bibliotecas Escolares 
e Públicas do CFB;  encaminhando correspondência recebida do TCU 
que trata de uma reunião com a SELOG/TCU; informando que está 
disponibilizado no Sistema SPW, o Plano de Trabalho para o ano de 2017. 
3. ASSUNTOS GERAIS / EXTERNOS / CONVIDADOS: A Tesoureira 

Eunice esclareceu aos presentes que o Presidente do CFB, em reunião 
com o CRB-1 no dia 30/09/2016, comunicou que se a gestão atual não 
continuasse os trabalhos deste Conselho, após o afastamento dos 
ordenadores de despesas: Presidente Antônio José Oliveira Silva e 



Tesoureira Marília de Araújo Dantas, o CFB iria intervir e assumir a direção 
do CRB-1. Ainda nesta reunião, o Presidente do CFB ressaltou que os 
conselheiros que não pretenderem continuar suas atividades deverão 
renunciar ao cargo e ser convocados os suplentes para assumir as 
possíveis vagas. Após a reunião com o CFB, foi realizada uma reunião 
extraordinária com os conselheiros presentes que aprovaram a nomeação 
do Conselheiro Martin Cadillo como Presidente e da Conselheira Eunice 
Franco como Tesoureira, em caráter provisório, pelo período de sessenta 
dias. O Presidente Martin Cadillo falou sobre a decisão de assumir a 
gestão e a linha de trabalho que irá adotar. Diante de toda situação, foi 
aprovada definitivamente a nomeação do Presidente Martin David Burneo 
Cadillo e da Tesoureira Eunice de Lourdes Franco. Aprovou-se também, a 
alteração na composição da Comissão de Tomada de Contas, ficando a 
seguinte: Marcelo Almeida Gomes de Sousa, Antônia Veras de Souza e 
Waldineia Ribeiro de Almeida, sob a coordenação do primeiro. As demais 
comissões serão formadas na próxima reunião ordinária, após as 
possíveis renúncias e posse dos conselheiros suplentes. 3.1 
ASSESSORIA JURÍDICA: a Conselheira Antônia solicitou explicações 
sobre a situação atual do CRB-1 em relação ao processo de sindicância 
instaurado pelo CFB. O Assessor Jurídico Isley Dutra relatou que o 
problema iniciou com o não repasse da cota parte ao CFB e aconselhou a 
gestão atual a retomar o repasse de acordo com as exigências da 
legislação vigente, seguindo orientações do CFB. Informou como a 
assessoria jurídica desenvolve suas atividades junto ao CRB-1 e se 
colocou a disposição da nova gestão. Foi aprovado que o CRB-1 irá 
negociar junto ao CFB os valores das cotas partes pendentes, de forma 
parcelada e com início de pagamento a partir de fevereiro de 2017. 3.2 
ASSESSORIA CONTÁBIL:  o Assessor Contábil Jean Calvoso 

complementou as informações do Assessor Jurídico e reforçou sobre a 
necessidade do repasse da cota parte ao CFB. Comentou que em outros 
Conselhos existem discussões sobre o assunto, mas que não deixam de 
realizar o repasse.  Fez uma explanação sobre a atual situação financeira 
do CRB-1 e afirmou que o Conselho tem saldo para encerrar o ano de 
2016, destacando que a situação merece cautela. Informou que já foi 
elaborada a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017. 4. 
DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS: foram distribuídos processos 
administrativos para análise e relato dos Conselheiros presentes. 5. 
RELATO DAS COMISSÕES: 5.1 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
- CTC: após a alteração da composição da Comissão, a mesma reuniu-se 

e  apresentou os pareceres de aprovação e toda documentação contábil, 
referentes a Prestação de Contas correspondente ao mês de setembro do 
exercício de 2016 e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017, 
sendo aprovados pelo Plenário.   5.2 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - 
COFIS: foi apresentado o relatório impresso da fiscalização. 6. 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: 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, 24 de outubro de 2016. 
 
 
    __________________________           ________________________ 
             CONSELHEIRA                                        PRESIDENTE 


