
 

 Luana Oliveira e Alexandre Greco iniciam a reunião explicando como processo da retomada do 
FLLLEC se desenvolveu. Logo após a explicação dão início a leitura e para aprovação do 
Regimento Interno, Luana Oliveira pergunta se todos leram o regimento com as novas 
alterações. Alexandre Greco explica que o termo “biblioteca” foi incorporado no nome oficial 
do Fórum, mas as siglas não vão sofrer alterações, pela questão que o nome FLLLEC é muito 
forte e conhecido. Foram incorporadas questões sobre a LGBT, quilombolas, pessoas com 
deficiência e etc. Alexandre Greco lê o novo regimento e explica alguns dos seus capítulos e 
tópicos. Entre eles, o comitê gestor com a sua nova delegação com dezesseis pessoas e com 
encontros quinzenais. Alexandre Greco comunica que a reunião com o Fabiano dos Santos que 
seria dia 16 de agosto (quarta-feira) foi adiada para o dia 24 de agosto (quinta-feira) ás 14h no 
Auditório da Secult-ce, 6° andar. Alexandre Greco reforça que o fórum é uma instituição da 
sociedade civil, não é remunerado e o seu papel é fazer uma interlocução da cadeia do livro, 
leitura, literatura e bibliotecas com a sociedade. Alexandre Greco explica que as reuniões do 
comitê gestor não serão fechadas, todos os integrantes do fórum devem participar. O quórum 
mínimo é de dez pessoas para cada encontro, podendo ser do comitê gestor e das pessoas não 
ligadas a ele, mas com alguma relação com o FLLLEC.  Importante ressaltar que na reunião é 
obrigatório ter a presença de algum represente do conselho gestor. Diante de todas as 
discussões, o regimento interno do FLLLEC é aprovado de forma unânime. Posteriormente, 
Alexandre Greco explica como será o processo de votação para o conselho gestor. Onde ele fala 
que todos devem fazer uma apresentação e dar motivos do seu interesse em candidatar-se. É 
dado a início a uma apresentação de todos os presentes e as pessoas que tem interesse a se 
candidatar para o conselho gestor do fórum, começando por Ricardo Kelmer Seguindo no círculo 
e finalizando com Luana Oliveira que agradece a presença de todos, os esforços para reativação 
do FLLLEC e comprometimento da comissão provisória. Ricardo Kelmer, Denis Akel, Alan 
Mendonça, Paulo Barrocas, Angícia Gomes, Walam Henrique, Sâmya Vieira, Dayane Menezes, 
Ivan Ribeiro, Geo Carneiro, Cássia Barroso, Telma Pacheco, Marcos Melo, Alexandre Greco, 
Valeska Sousa e Luana Oliveira são candidatos, totalizando 16 candidatos. Com esse número, foi 
sugerido que o número de integrantes do conselho gestor totalizasse as 16 pessoas, onde foi 
aprovado por todos os presentes.  

ATA DE REUNIÃO 

Data  14/08/2017 Horário de Início 14:30 Horário de Término 17:00 

Local Secult-Ce, na Rua Major Facundo, 500 – Centro – Fortaleza/CE - Auditório no 6° 
andar 

Pautas 1. Aprovação do Regimento Interno do FLLLEC; 
2. Eleição do Conselho Gestor; 


