
ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª 

REGIÃO 
 

 
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 
reuniram-se na Sede do CRB-1, o Presidente Antônio José Oliveira Silva, 
a Tesoureira Marília de Araújo Dantas e os Conselheiros Antônia Veras de 
Souza, Frederico Borges Machado, Marcelo Almeida Gomes de Sousa, 
Martin David Burneo Cadillo e Olimpio Antônio Filho. Justificaram a 
ausência o Vice-Presidente Jonniery dos Santos Moreira e os 
Conselheiros Ana Marly de Melo Rodrigues, Cristian José Oliveira Santos, 
Eunice de Lourdes Franco, 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 Proposta Orçamentária deste CRB-1 
referente ao exercício de 2015; solicitando prorrogação do prazo para 
entrega das prestações de contas referentes aos meses de novembro e 
dezembro do exercício de 2014; ao Banco do Brasil, solicitando 
ressarcimento de cobranças indevidas; a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, solicitando a inclusão deste CRB-1 no rol dos órgãos 
convidados a participar do fórum a ser realizado por essa Instituição.  
RECEBIDAS: do CFB, comunicando que o sistema CFB/CRB realizará nos 
dia 2 e 3 de fevereiro/2015, o Workshop do Sistema CFB/CRB, com a 
temática Gestão dos CRBs, na sede do Conselho Federal; comunicando 
que os conselhos profissionais, criados por lei, com atribuição de 
fiscalização do exercício profissional e as entidades paraestatais estão 
obrigados a declarar a RAIS, conforme Portaria do MTE; sugerindo que os 
Conselhos Regionais  interessados e com condições de arcarem com as 
despesas de locomoção, encaminhem o mais breve possível, ofício de 
próprio cunho à Secretaria de Micro e Pequena Empresa, as cuidados do 
Sr. Ministro, tornando clara a sua intenção de estar presente junto ao 
Fórum Permanente, discutindo e trocando importantes informações com os 
demais participantes. 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. 
RELATO DAS COMISSÕES: 5.1 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, 27 de janeiro de 2015. 
 
 
    __________________________       _______________________ 
                CONSELHEIRO                                  PRESIDENTE 


