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

REGIÃO 
 

 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 segundo relatório da Comissão de Sindicância; reiterando 
informações prestadas por este Regional nos autos do processo 
instaurado na 14ª Vara Federal do Distrito Federal; encaminhando a 
Prestação de Contas deste CRB-1 referente ao mês de dezembro de 
2015; a Empresa Claro, comunicando sobre a inexecução parcial do 
contrato firmado com este CRB-1. RECEBIDAS: do CFB, encaminhando 
Resolução do CFB que altera o prazo para adaptação dos Regimentos 
Internos dos CRBs; informando que os CRBs poderão enviar ao CFB, 
semanalmente, até toda quinta-feira, matérias, fotos, resenhas de 
assuntos ligados ao Sistema CFB/CRB, a fim de serem disponibilizados na 
página do Facebook do CFB, bem como, no perfil do Instagram do CFB; 
orientando aos CRBs que observem suas recomendações quando da 
elaboração das programações para o Dia do Bibliotecário; solicitando 
envio de documentos para esclarecimentos adicionais a resposta do 
segundo relatório da Comissão de Sindicância; solicitando os dados da 
Assessoria Jurídica deste CRB-1; encaminhando convite e programação 
para o Seminário Internacional “Biblioteca do Século XXI: Desafios e 
perspectivas; comunicando que acontecerá em Brasília a Assembleia do 
Sistema CFB/CRB, encaminhando a pauta solicitando aos CRBs 
sugestões de pontos a serem discutidos. 3. ASSUNTOS GERAIS / 
EXTERNOS / CONVIDADOS: 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 os pareceres de 
aprovação e toda documentação contábil, referentes as Prestações de 
Contas correspondentes ao exercício de 2015 e mês de janeiro do 
exercício de 2016, sendo aprovados 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, 16 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
    __________________________           ________________________ 
                CONSELHEIRO                                       PRESIDENTE 

 


