
Por decisão da 182ª Plenária, ações de Biólogos serão destaque
na Exposição Comemorativa dos 15 anos do CRBio-06

Reuniram-se os Conselheiros e
Conselheiras: Vice-Presidente Marcelo
Ferronato, Israel Dourado, Solange
Damasceno, Aldenira Oliveira, Climéia
Corrêa, Conselheira-Secretária
Semirian Amoêdo, Conselheiro-
Tesoureiro Felipe Pinheiro e a
Presidente Yamile Benaion, nesta sexta,
(21/02) para a 182ª Sessão Ordinária
do Plenário do CRBio-06, para deliberar
os assuntos referentes ao mês de
Fevereiro, entre eles a aprovação por

unanimidade das contas do último trimestre de 2019, expressas no Balancete
dos meses de outubro a dezembro passados.

O Vice-Presidente Marcelo Ferronato apresentou o resultado do Processo
Seletivo Simplificado, que selecionou a Bióloga Karen Campos Balieiro (Registro
119187/06-D), para o cargo de Assessora da Diretoria, com previsão de
assumir a função no dia 04 de março.

Respondendo ao convite da Comissão de Organização do MINI MAP BIÓLOGO –
1ER ECUENTRO TRINACIONAL DE BIÓLOGOS, REGIÓN MAP, que tem como
tema SITUACION ACTUAL DEL PROFESIONAL BIÓLOGO, EM LA REGIÓN MAP, e
acontecerá em Cobija, Pando, Bolívia, 2020. Tendo como objetivo principal abrir
espaço para o diálogo entre os profissionais da biologia na região MAP, a
Presidente convidou para representar o CRBio-06 no evento, o Assessor
Jurídico Dr. Joelson Luzeiro, que acatou prontamente o convite, juntamente
com a Conselheira Aldenira Oliveira, que pediu tempo para consultar sua
agenda.

A Presidente Yamile Benayon comunicou aos presentes a Ação de iniciativa da
Comissão da Transparência em parceria com o Banco de Sementes da
Amazônia (UFAM), para a exposição e ciclo de palestras denominada
“Sementes para a Vida” comemorativa aos 15 anos de Fundação do CRBio-06
que está programada para acontecer no período de 5 a 31 de março, no Espaço
da Cidadania Ambiental (ECAM), localizado no Manauara Shopping (Manaus).

O Objetivo da exposição vai além da simples comemoração, visa principalmente
expor à sociedade a importância da Biologia na sustentabilidade e na
preservação do meio ambiente.

Através de painéis fotográficos acompanhados por textos em linguagem
simples e didática, serão abordadas as atribuições do Biólogo, destacando a
contribuição das aplicações dessas atribuições para melhoria da qualidade de
vida de toda população.

Quanto ao Manifesto conjunto de entidades nacionais de recursos hídricos,
engenharia, agronomia, geologia e meteorologia, assinado por 19 entidades
representantes de engenharias e geologia, publicado em 02 de fevereiro
passado, considerando Bíologos inaptos para atuação na outorga de recursos
hídricos, o Vice-Presidente Marcelo Ferronato recebeu agradecimentos do
Plenário, por conta de sua colaboração na resposta publicada pelo Sistema
CFBio/CRBios, sempre empenhado em decidir temas relevantes para a
Profissão Biólogo. Disponível no site: https://cfbio.gov.br/2020/02/21/sistema-
cfbio-crbios-responde-ao-manifesto-sobre-atuacao-de-biologos-na-outorga-de-
recursos-hidricos/

Além da homologação do Registro de dezenove, novos Biólogos e de várias
deliberações de caráter administrativo. Também ficou deliberado que o Plano de
Cargos e Salários dos Colaboradores do CRBio-06, fosse encaminhado para a
Assessoria Contábil para apreciação e Parecer. Por estimular o aperfeiçoamento
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profissional, com repercussão direta na qualidade dos serviços prestados, o
Plano é um avanço significativo nas relações institucionais do Conselho com
seus funcionários concursados.

_____________________
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