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Ao nono dia do mês de março de dois mil e dezessete, com início as nove horas da manhã, em 1 

primeira sessão na sede, do CRBio08, situada à Rua Frederico de Castro Rabelo, 114, Ed. Carlos 2 

Kiappe, 6ª andar - Comércio, Salvador-Bahia, reuniram-se os Conselheiros: Presidente, Cesar 3 

Roberto de Góes Carqueija, Vice-Presidente, Giovanna Carrozzo, Tesoureiro Felipe Paganelly 4 

Maciel da Silva, e o Secretário, Clênio Bezerra de Melo, Alessandra Argolo do Espírito Santo, Jane 5 

Lyra da Fonseca e Silva, Lisovaldo Nascimento da Paixão, Virginia Guimarães Almeida e Hilton 6 

Ataide Recarey. I) JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA. O Presidente Conselheiro Cesar Roberto 7 

de Góes Carqueija iniciou a abertura da plenária justificando a ausência do Conselheiro Lisovaldo 8 

Nascimento da Paixão. I) DISCUSSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA 10ª 9 

REUNIÃO PLENÁRIA – 1ª e 2ª SESSÕES: O Presidente informou que a ata da plenária do dia 10 

06 de janeiro de 2017 foi discutida e aprovada no mesmo dia. II) INFORMES. 1. Publicação no 11 

DOU – Exoneração do Conselheiro Biól. Gilson Correia de Carvalho a pedido e convocação 12 

do Conselheiro suplente Nid Coelho Amorim. O Presidente César Carqueija deu ciência do pedido 13 

de exoneração do conselheiro Gilson Correia de Carvalho, registro nº 27.922/08-D, a publicação no 14 

DOU com a consequente convocação do suplente Nid Coelho Amorim, registro nº 59.274/08-D. 2. 15 

Contrato – EXTRAMED. O Presidente Cesar deu ciência que o convênio da EXTRAMED já se 16 

encontra vigorando, e que os Biólogos já podem contar com mais essa vantagem com desconto para 17 

as adesões. 3. Treinamento INCORP – ACREDIT – Sistema de Contabilidade, Patrimônio e 18 

Portal da Transparência – Relato. O Presidente informou que foi efetuado o treinamento e 19 

configuração do sistema ACREDIT e do Portal de Transparência para funcionários e assessores que 20 

são usuários do sistema. 4. Novos adesivos de fiscalização.  O Presidente apresentou o novo adesivo 21 

do CRBio08 para efeito de fiscalização com novo layout. 5. Serviço de manutenção de sinteko. O 22 

Presidente Cesar Carqueija informou que o serviço do “sinteko” foi realizado no valor de 23 

R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) no período do feriado de carnaval. 6. Reunião diretoria 24 

CFBio – Diretoria e CFAP CRBio08. O Presidente informou que o CFBio está realizando visitas 25 

nos regionais motivado pela Resolução CFBio nº 300/2010. A visita ao CRBio08 está agendada para 26 

dia 28 de abril de 2017. 7. Processo Ético-disciplinar nº 001/2015 - Recurso CFBio. O Presidente 27 

informou que o processo foi encaminhado para o CFBio para parecer. 8. Relato reunião conjunta 28 

com os presidentes e plenária CFBio. A conselheira Vice Presidente Giovanna Carozzo, fez o 29 

relato da reunião que houve com os presidentes dos regionais e CFBio. Informou a Vice Presidente 30 

que o CRBio08 foi bastante elogiado pelo CFBio pela redação dos ofícios que são encaminhados. O 31 

CFBio solicitou aos regionais que alterassem o regimento interno para atendimento a Lei de 32 

atendimento a informação – LAI. Informou ainda que, o relatório administrativo deve ser 33 

encaminhado até o dia 14 de março de 2017. Outro assunto discutido foi de profissionais atuando 34 

com ART retroativo ao exercício atual, a sugestão foi que houvesse uma melhor filtragem no 35 

sistema. Informou a Vice Presidente que o CFBio ratificou a reunião com a diretoria dos regionais, 36 

e que no dia 28 de abril será realizada no CRBio08. Quanto as solicitações de cancelamentos de 37 

registros de peritos e analistas ambientais do IBAMA a orientação permanece a mesma, de indeferir 38 

as referidas solicitações. Outros dois assuntos também abordados foram: a regularização dos 39 
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Biólogos na FIOCRUZ e a inserção da acupuntura como atividade de atuação dos Biólogos. III. 40 

ORDEM DO DIA. 1. Calendário de reuniões plenárias 2017. Atendendo à solicitação dos 41 

conselheiros sugerida na última reunião plenária para elaboração de duas propostas de cronograma 42 

de reuniões, o Presidente Cesar Carqueija apresentou as propostas para avaliação. A primeira com 43 

datas alternadas durante a semana e a outra com as reuniões nas sextas-feiras. Posto em discussão e 44 

votação, a segunda proposta foi aprovada e homologada pelo plenário. 2. Análise e discussão da 45 

prestação de contas do exercício de 2016. A Conselheira coordenadora da Comissão de Tomadas 46 

de Contas Jane Lyra fez o relato da prestação de contas do exercício de 2016, sendo aprovada por 47 

esta comissão. Uma vez analisada e colocada em discussão a prestação de contas do exercício de 48 

2016 foi homologada por unanimidade pela Plenária. 3. Relato ACON. O Assessor Contábil, Sr. 49 

Pedro Badu, fez apresentação para Plenária da situação financeira do CRBio08 e que estará 50 

acompanhando as movimentações das finanças.4. Restruturação COFEP. O Presidente informou 51 

que será elaborada a portaria, a sugestão é que o conselheiro Felipe Paganelly Maciel da Silva 52 

assuma a coordenação, o conselheiro Hilton Ataide Recarey assume como secretário, o conselheiro 53 

Nid Coelho Amorim assume como vogal e como suplente o conselheiro Lisovaldo Nascimento da 54 

Paixão. Posto em discussão a nova composição foi aprovada pelo plenário. 5. Relatório 55 

Administrativo CFBio - 2016. O Presidente apresentou o relatório administrativo do CRBio08 para 56 

ser preenchido e ser encaminhado para o CFBio. 6. Relatório de Gestão do TCU. O Presidente 57 

apresentou o relatório de gestão do TCU a ser preenchido pelos membros da diretoria e 58 

administrativo e assessores. 7. Reunião de presidentes – Planejamento estratégico Sistema 59 

CFBio-CRBios – TCU. O Presidente Cesar Carqueija informou que haverá reunião com os 60 

presidentes dos regionais no dia 07 de abril na cidade de São Paulo para discussão e proposição do 61 

planejamento estratégico e outros assuntos urgentes dos sistemas CFBio/CRBios. 8. Dia do biólogo. 62 

A Assessora de Comunicação fez sugestões para o dia do Biólogo como veiculação na rede 63 

televisiva, confecção de “Cards” a ser encaminhado via correio eletrônico para os Biólogos e 64 

lembrancinhas para serem entregues na sede do CRBio08. . Foi colocado em discussão quanto a 65 

veiculação da mídia na rede televisiva levando em consideração o custo. O Presidente sugeriu  que 66 

buscasse outras fontes de acesso à mídia com valores mais em conta.  9. Relato ACOM.  A 67 

Assessora de Comunicação apresentou o balanço das atividades do ano de 2016 e as mudanças que 68 

o site do CRBio08 fará para atendimento a Lei de acesso a informação - LAI, informou ainda que, 69 

será incluso uma área para banco de currículo para Biólogos. 10. Relato AJUR. O Assessor Jurídico, 70 

Dr. Francisco, fez o relato das atividades referente ao exercício de 2016. 11. Homologação dos 71 

processos de registro, licença, cancelamento, registro secundário e TRT.  Foram homologados 72 

os processos de registro, licença, cancelamento, registro secundário e TRT. 13.Homologação dos 73 

processos de transferência CRBio05 para o CRBio8. Foram homologados os processos de 74 

transferência do CRBio05 para o CRBio08. V.OUTROS ASSUNTOS. Não houve. Nada mais 75 

havendo a tratar, o Presidente César Roberto de Góes Carqueija deu por encerrada a sessão plenária, 76 

e eu, Clênio Bezerra de Melo, Secretário Geral, lavrei esta ata que será assinada por mim e por quem 77 

de direito. Salvador, 09 de março de 2017. 78 


