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Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 
reuniram-se na Sede do CRB-1, o Presidente Antônio José Oliveira Silva, 
o Vice-Presidente e 1º Secretário Jonniery dos Santos Moreira, a 
Tesoureira Marília de Araújo Dantas e os Conselheiros Antônia Veras de 
Souza, Marcelo Almeida Gomes de Sousa, Martin David Burneo Cadillo e 
Olimpio Antônio Filho. Justificaram a ausência a Segunda Secretária 
Eunice de Lourdes Franco e os Conselheiros Ana Marly de Melo 
Rodrigues, Cristian José Oliveira Santos, 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, complementando documentação quanto à 
justificativa do déficit orçamentário, financeiro e patrimonial decorrente do 
exercício de 2014; encaminhando demonstrativo de cota parte referentes 
aos meses de novembro e dezembro de 2014; encaminhando novamente 
cópias de documentação já entregue ao CFB, bem como protocolo de 
recebimento; encaminhando demonstrativo de cota parte referentes aos 
meses de janeiro a abril de 2015. RECEBIDAS: do CFB, encaminhando 
cópia da Cartilha do TCU; encaminhando o relatório e decisão, proferida 
pela CTC e confirmada pelo Plenário do CFB, que não aprovou a 
prestação de contas do CRB-1 referente ao ano de 2014; sugerindo 
atenção especial para o cumprimento dos prazos estabelecidos para as 
eleições do CFB; reencaminhando minuta da resolução sobre 
procedimentos contábeis para análise e sugestões desse Conselho 
Regional, solicitando que as mesmas sejam encaminhadas ao CFB até o 
dia 30 de setembro; encaminhando resolução e calendário eleitoral para 
as eleições do CFB; informando que o TCU não concedeu prorrogação do 
prazo para responder ao questionário sobre a LAI, portanto os CRBs 
deverão atender à solicitação na data estipulada; encaminhando 
Resolução que dispõe sobre a fixação de valores de anuidade e taxas 
devidas aos CRBs para o exercício de 2016 e dá outras providências; 
solicitando o envio de cópia dos contratos das assessorias contábil e 
jurídica deste CRB-1. 3. ASSUNTOS GERAIS / EXTERNOS / 

CONVIDADOS: Foi apresentada denúncia pelo conselheiro presidente, 

Antônio José Oliveira Silva, em desfavor dos Bibliotecários:  Maria Teresa 
Ferlini Machado, Eveline Mesquita Lucas e Geraldo Campetti Sobrinho. A 



fundamentação fática foi oriunda do Procedimento Administrativo nº 
9.833/2015 do Tribunal Superior Eleitoral. Após deliberação do Plenário, 
acatou-se a denúncia, determinando-se abertura de Processo Ético-
Disciplinar, que recebeu o nº 1/2015. O presidente declarou-se impedido 

para instrução e julgamento do feito por ser o denunciante. Em seguida, 
determinou-se a remessa à Comissão de Ética deste CRB1 para emissão 
de parecer. 4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS: foram distribuídos 
processos administrativos para análise e relato dos Conselheiros 
presentes. 6. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: eu, Jonniery dos Santos 
Moreira, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino 
juntamente com o Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 
1ª Região. Brasília, 15 de setembro de 2015. 
 
 
 
    __________________________       _______________________ 
                1º SECRETÁRIO                                  PRESIDENTE 

 


