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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 
1.1 Estrutura Organizacional do CRB-10 
 
1.1.1 Endereço 
 
Rua: Rua José de Alencar  Nº: 630    Sala: 401 

Bairro:Menino Deus    Cidade: Porto Alegre 

CEP: 90880-480 

Telefone (51)  3232-2856 / 3232-2880   e-mail: crb10@crb10.org.br 

 
1.2 Composição do CRB-10 
 
1.2.1 Conselheiros Titulares 
 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Angélica Conceição Dias Miranda Presidente angelicacdm@gmail.com 

2 Alexsander Borges Ribeiro Vice-Presidente alexribeirocrb10@gmail.com 

3 Simone Semensatto Tesoureira ssemensatto@gmail.com 

4 Ana Paula Araujo Cabral da Silva 1ª Secretária anapaula_araujocabral@hotmail.com 

5 Débora Jardim Jardim Conselheiro djjardim@gmail.com 

6 Daniel de Souza Cunha Conselheiro vonkeil@hotmail.com 

7 Karen Ribeiro Freitas Conselheiro karenfreitaslife@hotmail.com 

8 Maria Salete Ribeiro Conselheiro julisale2@hotmail.com 

9 Marilis Martins Aguiar Conselheiro marilisaguiar@ig.com.br 

10 Flávia Menezes e Carvalho Conselheiro flaviamc34@yahoo.com.br 

11 Sibila Francine T. B. Yamasaki 1 Conselheiro sibliaftb@gmail.com 
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12 Tatiana Dihl Perin 2 Conselheiro tatidp@gmail.com 

 

1.2.2 Conselheiros Suplentes 
 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Ana Cristina de Freitas Griebler Suplente agrieble@yahoo.com.br 

2 Cláudia Koch Young Suplente bibliotecaclaudia@monteirolobato.com.br 

 

1.2.3 Membros Natos 
 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Samile Andrea de Souza Vanz Professora UFRGS samilevanz@terra.com.br 

2 Alexandre Bastos Demetrio1 Presidente ARB arb@arb.org.br 

3 Renata Braz Professora FURG Renatas.braz@gmail.com 

 

 

2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 
2.1 Reuniões Realizadas 
 

Tipo Quantidade 

Plenárias Ordinárias 14 

Plenárias Extraordinárias  01 

                                                           

1  Sibila Francine T. B. Yamasaki  Afastou-se em 16.04.2014.  
2  Tatiana Dihl Perin – Assumiu como Conselheira efetiva em 14/05/2014. 
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De Diretoria  01³ 

Com Entidades de Classe 05 

Com Autoridades Locais 02 

Com outros organismos 27 

TOTAL 50 

 
 

O Conselho efetuou exatamente 14 (catorze) reuniões ordinárias, sendo duas reuniões em 
2ª sessão, com o objetivo de analisar o grande número de processos oriundos da Comissão de 
Fiscalização. Efetuada, também, apenas uma Reunião Extraordinária para tratar/aceitar o 
afastamento de um Conselheiro que, infelizmente, envolveu-se em discussões nas redes sociais 
envolvendo a instituição CRB-10. 

 
Foram realizadas 01 (uma) reunião da Diretoria com os vice-presidentes que antecederam 

a Gestão 2012-14, com o objetivo de apresentar-lhes as atividades realizadas e a divida referente 
ao triênio 2009-11. Ressalta-se que no decorrer do ano, as reuniões da diretoria foram realizadas 
no formato online haja vista as dificuldades financeiras da entidade e a distância entre a 
residência dos conselheiros.  

 
A reunião com Autoridades Locais foram efetuadas com o Deputado Federal José Stédile, 

representante do Estado do Rio Grande do Sul, na Câmara de Deputados, Distrito Federal, com o 
objetivo de discutir o projeto de lei para regularização do Técnico em Biblioteconomia, que na 
visão deste Conselho, necessitava de alguns ajustes. E, reunião com o Magnífico Reitor Evaldo 
Antonio Kuiava, da Universidade de Caxias do Sul (UCS) para tratar do andamento do 1º Curso 
de Biblioteconomia em EAD do país. 

 
As reuniões realizadas com outros organismos 26 (vinte e seis) destaque para a Audiência 

Pública com o Senador Cristovam Buarque, com o objetivo de criar as bases legais para a 

conceituação da biblioteca como centro de gestão do conhecimento, com a presença de 

representantes do Conselho Federal, da Presidente deste Conselho, Angélica Conceição Dias 

Miranda e demais convidados. Reunião esta, realizada em Brasília/DF. 

Destacamos a reunião com integrantes da Comissão do CFB para trabalhar na Lei da 
Biblioteca, proposta pelo Senado Federal, efetuada na sede do Conselho com a participação das 
Conselheiras Federais Adelaide Ramos e Corte, Eliane Moro e Helen Rozados, Marcos Miranda, 
Presidente do CRB-7 e presidente deste Conselho, Angélica C. Dias Miranda.  
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As demais reuniões tiveram a participação da Comissão de Educação e Cultura com 

destaque para as reuniões referentes o Plano Municipal do Livro e Leitura (oito reuniões) e 

reunião com a equipe de transição do governo estadual, momento em que o Conselho entregou 

documento relatando a situação das bibliotecas escolares e a falta de concurso público para 

nossos profissionais.  

Os objetivos das reuniões foram diversos: desenvolver, organizar atividades comuns, 

compartilhar objetivos e conhecimento entre Instituições. 

 
2.2 Tesouraria  
 

Destacamos neste item, que com a obrigatoriedade da implantação da Contabilidade 
Pública, enfrentamos diversos problemas na liberação, por parte da Assessoria Contábil, dos 
balancetes mensais.  

 
A contabilidade do Conselho ficou extremamente comprometida ao longo do ano. 

Infelizmente, o programa utilizado, de propriedade da empresa Spiderware, é de difícil utilização. 
Os treinamentos efetuados não foram específicos à manipulação do software e, por questões 
financeiras não foi possível solicitar um treinamento. As informações ao longo do ano foram 
verbais, desencontradas, alteradas a cada nova situação e, principalmente, por problemas de 
comunicação, o que dificultou muito o processo contábil. A Assessoria Contábil, por sua vez, 
passou pelo processo de demissão de funcionários, por recusarem-se a utilizar o referido 
software, que se prolongou até o ultimo mês do ano. Damos ênfase a esta situação, porque é de 
suma importância registrar que muitos problemas enfrentados, foram se somando e tornando 
inviável o trabalho e a solução dos mesmos. A aquisição de um software deve passar por uma 
criteriosa avaliação, entre elas treinamentos adequados e manuais para que haja autonomia na 
utilização dos diversos módulos.  
 

Especificação 2012(R$) 2013(R$) 2014 (R$) TOTAL (R$) 

Receitas Arrecadadas 340.984,70 400.804,99 418.386,31 1.160.176,00 

Despesas Realizadas 397.906,87 398.886,57 415.953,95 1.212.747,39 
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2.3 Secretaria  
 

O Conselho no ano de 2014 manteve seu expediente interno e externo de segunda a 
sexta-feira, das 08h30min às 18h, inclusive no intervalo de almoço. 
 
2.3.1 Funcionários 
 

Nome Cargo 
Carga 

Horária 
Valor do 

Salário Base 
Data 

Contratação 
Forma de 
Seleção 

Tipo de 
Contrato 

Beatriz Werner Secretária 
Administrativa 

40 h R$ 1.721,40 01.04.82 Não conc. CLT 

Bruna Abatti Chaffe 
Bibliotecária 

Fiscal 
40h R$ 2.498,93 01.04.13 Concursada CLT 

Clarisse Olga Arend Gestora 40h R$ 2.047,38 01.08.12 Não conc. CLT 

Eda Elsa Werner Secretária 
Administrativa 

30 h R$ 1.336,13 01.03.78 Não conc. CLT 

 

2.3.2 Benefícios ofertados aos Funcionários 
 
( X ) Vale-transporte (uma funcionária é isenta por ter mais de 60 anos) 
( X ) Auxílio Alimentação (Uma funcionária é isenta pois trabalha 6h diárias – Eda Elsa Werner) 
( X) Assistência Médica (sistema de co-participação para funcionárias - Beatriz Werner/Bruna 
Abatti Chaffe) 
 
2.3.3 Assessores 
 

Nome Cargo Valor do Salário 
Data 

Contratação 
Vencimento 

Contrato 
Forma de 
Seleção 

Milene Bassoa Jurídico R$ 1.500,00 15.12.2008 31.03.2015 Licitação 

LRM Contadoras 
Associadas  

Contábil R$ 1.150,00 02.01.2013 02.01.2016 Licitação 
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2.3.4 Atos Oficiais 
 
Nº de Portarias emitidas: 07 
Nº de Resoluções emitidas: 00 
 
 
2.4 Pessoa Física 
 

Tipo Quantidade 

Registro provisório 03 

Renovação de registro provisório - 

Registro definitivo 59 

Registro Secundário 02 

Licença temporária 23 

Renovação de licença temporária 06 

Cancelamento de licença temporária 23 

Cancelamento de registro 32 

Reintegração de registro 06 

Transferências recebidas 04 

Transferências emitidas 13 

 

Como no ano anterior, o número expressivo de Cancelamento de registro deve-se ao fato 
dos profissionais atingirem o tempo necessário para aposentadoria (previdência social) e por não 
estarem em efetivo exercício da profissão. O índice de solicitação de Licença é praticamente 
igual ao de Cancelamento das Licenças Temporárias, isto é, o mercado de trabalho continua 
bastante restritivo, mas existe uma transição de profissionais, principalmente, devido a intensa 
fiscalização que efetuamos no decorrer do ano. 

 
Constatou-se, também, que as Transferências emitidas são o reflexo de um pequeno 

movimento de retorno a jurisdição de origem e o surgimento de oportunidades em outras 
jurisdições. 
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2.5 Pessoa Jurídica 
 

Atividade Quantidade 

Registro principal 00 

Expedição de certidões 02 

 

Não houve registro para pessoa jurídica no exercício de 2014, reflexo de que, talvez, 
nossos profissionais ainda não se apropriaram das ideias de empreendedorismo. 

 
2.6 Emissão de Documento de Identidade Profissional 
 

Documento Quantidade 

Carteiras emitidas 59 

Carteiras reemitidas 00 

Cédulas emitidas 01 

Cédulas reemitidas 00 

 

Em relação ao ano de 2013 observou-se um pequeno declínio (2013 foram emitidas 70 
carteiras). Para o Conselho existe a preocupação de que os profissionais não estejam buscando 
alternativas de atuação, por exemplo, como consultor, assessor ou autônomo.  
 
2.7 Treinamento de Funcionário 
 

A meta para o ano de 2014 era de proporcionar a qualificação dos funcionários e por em 
prática todas as funções necessárias ao Conselho do Sistema SPW. Incluímos um módulo em 
nossas rotinas: a contabilidade.  

 
É necessário que se efetue novos treinamentos, de forma geral, para uso integral do 

referido sistema, mas não temos aporte financeiro para realização do mesmo. 
 

Descrição da Atividade Total de Horas Nome do Funcionário 

Atividades Contabilidade 16h Clarisse Olga Arend 
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Atividades Contabilidade, 
projetos, etc. 

16h Clarisse Olga Arend 

 

A funcionária Clarisse Olga Arend participou de 2 (dois) treinamentos referente questões 
relacionadas a contabilidade pública inserida no Conselho neste ano de 2014, relatório de gestão, 
missão, metas e objetivos do sistema CFB/CRB. Treinamentos efetuados na sede do Conselho 
Federal de Biblioteconomia nos meses de maio e setembro de 2014. 

 
Análise da funcionária: “Todas as informações recebidas foram verificadas e implantadas 

na medida do possível no CRB-10. Os treinamentos foram eficientes, menos no que se refere a 
utilização direta do software fornecido pela Spiderware, para rotinas contábeis. O sistema de 
comunicação é deficiente, pois os retornos são confusos e se alteram conforme as 
situações/problemas vão surgindo. Raros são os manuais ou tutoriais existentes. O programa não 
possui interface amigável, não apresenta travas para situações não permitidas ou indevidas, o 
que ocasiona erros. Erros estes que não podem ser sanados pelo usuário e, a partir destas 
situações, o retorno é muito lento e demorado por parte da referida empresa. Seja contatos por 
telefone ou e-mails. Este último, normalmente, não se obtém retorno, sendo necessário o contato 
por telefone. O programa precisa ser aprimorado, tendo em vista que não está completamente 
adaptado ao Conselho de Biblioteconomia. Encontram-se diversos itens com nomenclaturas do 
Conselho de Contabilidade, por exemplo.” 
 

2.8 Patrimônio Adquirido 
 
2.8.1 Imóveis 

Não adquirimos imóveis no ano de 2014. 
 
2.8.2 Móveis 
 
2.8.2.1 Equipamentos 
 

Não adquirimos qualquer tipo de equipamento no ano de 2014. 
 
 

3. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 
 
 
3.1 Eventos 
 
3.1.1 Realizações (quando organizado pelo CRB) 
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Ao longo do ano de 2014 este Conselho organizou 11 (onze) eventos, com o objetivo de 
colaborar, disseminar o conhecimento e a informação para os profissionais da área, estudantes e 
comunidade em geral.  
  

09.03 Chamada para o Dia do Bibliotecário Parque Redenção 
Débora J. Jardim, Sibila, Ana Paula 
Cabral, Flávia M. de Carvalho, Simone 
Semensatto 

12.03 Dia do Bibliotecário UFRGS/FABICO 
Débora J. Jardim, Angélica C. D. 
Miranda, Sibila, Flávia M. de Carvalho, 
Bruna  A. Chafe e Beatriz Werner  

11.04 Fórum Gaúcho - 41ª Reunião Instituto Goethe 
Débora J. Jardim, Flávia M. de Carvalho, 
Beatriz Werner 

08.04 Discussão sobre a Lei da Biblioteca  UFRGS/FABICO 
Beatriz Werner,Bruna Chafe, Angélica C. 
D.  Miranda e Flávia M. de Carvalho 

08.05 Palestra - Exposição sobre o CRB-10 UFRGS/FABICO Débora J. Jardim, Bruna A. Chaffe 

09.05 Fórum Gaúcho - 42ª Reunião Novo Hamburgo Débora J. Jardim, Bruna A. Chaffe 

12.05 Palestra sobre fiscalização UFRGS/FABICO Bruna A. Chaffe, Beatriz Werner 

14.08 Palestra sobre CRB-10 e Fiscalização UFRGS/FABICO  Bruna A. Cheffe e Beatriz Werner 

30.09 Fórum Gaúcho - 43ª Reunião Camaqua/RS Débora J. Jardim 

17.10 
Palestra disciplina de Ética da 
Informação do 6º semestre do Curso de 
Biblioteconomia 

UFRGS/FABICO 
Angélica C. Dias Miranda e Beatriz 
Werner 

04.11. 
III Seminário Internacional e Fórum 
Gaúcho - 44ª Reunião 

Feira do Livro 
POA 

Angélica C. Dias Miranda, Débora J. 
Jardim, Simone Semensatto, Alexsander 
B. Ribeiro, Clarisse Arend, Daniel S. 
Cunha, Bruna A. Chaffe e Beatriz 
Werner 

 

3.1.2 Participação (quando houver participação de algum membro do CRB em evento) 
 
 Neste ano de 2014, o destaque foi às ações conjuntas dos Conselhos de Profissões 
Regulamentadas, que efetuaram fiscalizações conjuntas em algumas cidades do Estado do Rio 
Grande do Sul. O Conselho participou das ações: Porto Alegre e Pelotas.  
 



 

 

RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES - CRB10 

2014 

 

 

 

Também, efetuamos uma ação conjunta Conselho, RBS TV e demais profissionais, junto a 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Onofre Pires. O objetivo foi reorganizar o espaço físico, 
selecionar, classificar e catalogar acervo doado a Escola, tendo em vista que a biblioteca sofreu 
um incêndio. Mas, o objetivo maior foi chamar a atenção do governo estadual para a falta de 
concurso público para Bibliotecário no Estado, tendo em vista que a RBS TV efetuou toda a 
cobertura deste evento.  

 
Outro destaque importante foi à participação do Conselho no encontro com candidatos ao 

governo do estado, efetuado na Sede da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, onde os 
mesmos apresentaram seus programas de governo e ouviram as entidades de classe presentes. 
O Conselho entregou aos mesmos, documento com uma síntese da situação das bibliotecas 
escolares existentes no estado e o fato de que há 20 (vinte) anos não é efetuado o Concurso 
para profissional bibliotecário.  

 
No último mês do ano e final da gestão atual a Presidente participou do Fórum de 

Presidentes dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia, com pauta voltada a fortificar o 
trabalho em prol da sociedade com ações voltadas à Biblioteconomia Brasileira.  
 

31.03 a 
04.04 

Ação conjunta de Fiscalização - GAF 
Copa 

Porto Alegre, RS Bruna Abatti Chaffe 

10.04 Audiência Pública – Senado Federal Brasília/DF Angélica C. Dias Miranda 

23.04 
Inauguração Biblioteca - Conselho Livro 
e Leitura 

Porto Alegre - Ilha dos 
Marinheiros 

Débora J. Jardim 

23.04 Prêmio Amigos do Livro 2013  
Porto Alegre - 
Santander Cultural 

Débora J. Jardim e Beatriz 
Werner 

24, 
25.04 

Fórum dos Conselhos. Reg. e Ordens 
Profissionais 

Porto Alegre - Câmara 
de Vereadores – 
Auditório Ana Terra  

Bruna A. Chaffe, Clarisse Arend 
e Beatriz Werner 

26.08 
Encontro com Candidatos ao Governo 
Estadual 

Porto Alegre – Sede da 
OABRS 

Bruna A. Chaffe e Beatriz 
Werner 

29.09 
Palestra: O Perfil do Bibliotecário na 
Serra Gaúcho 

Caxias do Sul - 
Biblioteca Pub. Caxias 
do Sul 

Bruna A. Chaffe 

16.10 Seminário Regional em Bibliotecas 
Públicas e Escolares e de Ética 

Florianópolis, SC Angélica C. Dias Miranda, 
Débora J. Jardim e Daniel S. 
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Profissional Cunha 

04 a 5 
nov. 

Ação conjunta de Fiscalização - Fórum 
dos Conselhos. 

Pelotas, RS Bruna A. Chaffe 

26.11 
Ação Conjunta – Organização Biblioteca 
Escolar queimada 

Porto Alegre - Escola 
Estadual de Ensino 
Fundamental Onofre 
Pires 

Angélica C. Dias Miranda, 
Débora J. Jardim e demais 
profissionais Bibliotecários 

06.12 
Fórum de Presidentes dos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia 

João Pessoa, PB Angélica C. Dias Miranda 

 

3.2 Meios de Comunicação Existentes 
 
(   ) Mala Direta 
(   ) Boletim impresso (1-2 folhas). Nº total de volumes distribuídos: 
(   ) Boletim eletrônico (1-2 folhas). Nº total de volumes postados:  
(   ) Jornal impresso (acima 2 folhas). Nº total de volumes distribuídos: 
(   ) Jornal eletrônico (1-2 folhas). Nº total de volumes postados: 
(x ) Outro: informativo eletrônico; Blog e página Facebook    

 
3.3 Demais recursos empregados para divulgação 

 

No ano de 2014, no mês de março, fazendo parte das comemorações pelo dia do 
Bibliotecário foi realizado um evento no Parque da Redenção, muito frequentado pelos 
moradores de Porto Alegre e turistas que visitam a cidade, onde foram distribuídos folders 
referente a profissão de Bibliotecário, suas principais funções, importância para as Instituições e 
mercado de trabalho. O evento foi um sucesso de público. Esta ação foi coordenada pela 
Comissão de Educação e Cultura.  

 
Observa-se ainda o uso das redes sociais como mecanismo de apoio à divulgação. Criado 

em março de 2012, o Facebook do CRB-10 já ultrapassa 2.500 pessoas. Esse veículo de 
comunicação tem sido uma forma efetiva de levar informações aos profissionais.   
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4 COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
  
 

4.1 Trâmites de Processos abertos em anos posteriores 
 
Temos por missão defender a sociedade das más práticas profissionais, tendo por objetivo 

o cumprimento da lei. Concluímos nossos trabalhos convictos que fortalecemos o caráter ético 
profissional, através da completa apuração de 04 (quatro) processos em andamento, tendo sido 
realizada uma oitiva em 02 (dois) processos julgados. Recebemos também algumas denúncias, 
as quais sempre apuramos com total isenção e imparcialidade. Alguns não se transformaram em 
processo por falta de objeto.  Esta comissão sempre foi assessorada, brilhantemente, pela 
Assessoria Jurídica, ajudando-nos na aplicação da lei. Ocorreram ações preventivas, como por 
exemplo, algumas palestras realizadas com alunos das escolas formadoras, onde sempre fomos 
representados, ora pela presidência do CRB 10, ora por funcionárias do Conselho. Participamos 
também, do Seminário Regional de Bibliotecas Públicas e Escolares e de Ética Profissional, 
promovido pelo Conselho Federal de Biblioteconomia e realizado em Florianópolis/SC, no dia 25 
de outubro de 2014. 

  
O principal objetivo desta comissão não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, 

sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social de nossa categoria. 
Procuramos, sim, fomentar uma auto-reflexão acerca da prática, e da responsabilidade, pessoal 
e coletiva, das ações e consequências no exercício profissional. 
 

Nº/ANO Nome Situação Atual 

191/04 e 
apenso  

Esmeralda Muniz Alves  
Aguardando final do 
parcelamento  

Até 2016 

209/04 Ponto Doc- Cila Verginia  
Aguardando final do 
parcelamento 

Até 2015 

130/07 Maria Lucia Dias  
Aguardando final do 
parcelamento 

Ate 2015 

240/08  Flavia Helena da Silva Monte  
Requerida 
parcelamento da 
multa  

Até 30.09.2019 

213/04 e 
apenso  

Maria do Rocio Fontoura 
Teixeira  

Petição - a fim de 
promover revisão 

Aguardando  
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decorrente de fatos 
novos – 
Improcedente em 
18.12.2014  

Recurso ao CFB  

72/13 Rose Mari Tentardini Falcão  

Solicitou novo 
Registro Acordou o 
parcelamento da 
divida até 31.03.2016  

Aguardando quitação 
honorários 

advocatícios 

  
 

5 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 
 

O resultado das atividades da Comissão de Fiscalização do ano de 2014 é conseqüência 
da determinação constante da atividade dispersa no último ano de fiscalizações. Dentro deste 
período, enfrentamos a contenção da dotação orçamentária para realizar nossas atividades 
adequadamente e acatar a crescente demanda da sociedade. 

 
A metodologia utilizada consistiu em consulta aos Municípios mais próximos da capital, 

visita aos locais denunciados, pesquisa aos editais de concursos e envio de ofícios.  
 
Através do levantamento das necessidades e diagnosticados os problemas, a Comissão 

elaborou um programa de ações em consonância com o orçamento vigente. Entre os benefícios 
estimados desta fiscalização pode-se mencionar o fortalecimento e a otimização do processo de 
fiscalização por meio das reuniões da Comissão de Fiscalização, a redução de pessoal não 
qualificado na área específica do Bibliotecário, bem como a fiscalização em Concursos Públicos, 
pela análise de editais e posterior elaboração de Ações Civis Públicas, junto aos órgãos 
competentes, nos casos de irregularidades. 
 

Buscamos também, conscientizar as instituições acerca da importância da contratação de 
bibliotecários, seja através de  visitas da Bibliotecária Fiscal ou pela expedição de ofícios. 
 

Complementando esse trabalho, efetuamos semestralmente nos cursos de 
Biblioteconomia, palestras  de conscientização sobre o funcionamento geral do CRB-10, como 
atua, o porquê de sua existência e, especificamente, as ações da fiscalização e as questões 
éticas relacionadas à atuação dos futuros profissionais. 
 

Estamos certos de termos desenvolvido com esforço e dedicação, o cumprimento da árdua 
tarefa incumbida a esta Comissão. Colocamos como desafio o desenvolvimento de uma 
estratégia de irradiação destas referências, ampliando a área de alcance: 
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 Promover ações de fiscalização visando o cumprimento da legislação vigente, bem como a 
presença do bibliotecário nas diversas áreas de atuação; 

 

 Resguardar o âmbito profissional; 
 

 Orientar e fiscalizar o bibliotecário para torná-lo consciente da importância da prática ética 
da profissão. 

  
SUGESTÕES de fiscalização de 2015:  
 

 Adequação gradativa das áreas de fiscalização para que todas as cidades do Estado 
sejam abrangidas (possuímos apenas um fiscal). 

 

 Aproximação mais efetiva do CRB10 e do Ministério Público Estadual a fim de estreitar as 
ações conjuntas em campo. Também intensificar as trocas de informações por ofício; 

 

 Realizar reuniões com Prefeitos e Secretários Municipais visando sensibilizar os gestores 
públicos, garantindo a presença efetiva de bibliotecários nas bibliotecas municipais 
públicas e escolares. Para fortalecer este trabalho também deve-se intensificar as ações 
de fiscalização em todos os municípios do Estado, com encaminhamento de ofícios 
alertando para irregularidades; 
 

 Buscar a responsabilidade técnica de bibliotecário para cada biblioteca, em cumprimento a 
Lei Federal 1224/10. 

  

5.1 Atividades 
 

Atividade Quantidade 

Instituições notificadas 
Visitas: 225 

Autuações: 67 

Municípios Visitados 43 

Processos instaurados 67 

Processos julgados 36 
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Ofícios expedidos para atividade de fiscalização 81 

Circular prefeituras 497 

Denúncias recebidas 49 

Fiscalização preventiva e averiguações 176 

Questionamentos relativos a concursos públicos 12 

 

5.2 Movimento de Processos de Fiscalização 
 

Decisões Quantidade 

Arquivamento 19 

Aplicação de multas 23 

Conversão em diligencia  9 

 
 

6 COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 
  
 

A Comissão não elaborou nova legislação ou norma no ano de 2014. 
 
 

7 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
7.1 Licitações Efetuadas 
 

Nº Objeto da Licitação  Modalidade 

1 Assessoria Jurídica Convite 

 

O CRB10 contratou a Dra. Liselaine Marques de Castro Rosa, advogada, OAB/RS 58.377, 
para auxiliar na elaboração do edital de licitação para prestação de serviços jurídicos ao CRB10, 
tendo em vista que a Assessora atual, Dra. Milene Lemos Bassoa, participaria do novo processo 
licitatório. Contudo por 03 (três) vezes o edital apresentou problemas que necessitaram 
reformulação. Tais procedimentos causaram demora na licitação e, dada a proximidade com o 
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término da gestão, a comissão de licitação e a diretoria do CRB10 optaram pelo cancelamento do 
processo, bem como solicitar a plenária a aprovação de uma prorrogação de contrato de 90 
(noventa) dias, para que a nova gestão possa contratar nova procuradora ou iniciar procedimento 
licitatório.  
 
 

8 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
 
 

A Comissão de Tomada de Contas se manteve atenta às despesas do Conselho. Foram 
verificadas minuciosamente todas as despesas de administração, pessoal, jurídicas, eventos e de 
manutenção, com o intuito de manter o equilíbrio financeiro. Os contratos necessários foram 
renovados evitando reajustes.  

 
 

9 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 

A Comissão de Educação e Cultura durante o ano de 2014 lutou para organizar suas 
funções e as demandas ao longo do ano, considerando suas necessidades pontuais, além de 
trabalhar para envolver a comunidade – Comissões de Educação, Secretarias de Educação, 
Direção das Escolas, Professores, Bibliotecários, pais e alunos, nos debates e ações de melhoria 
das Bibliotecas. 

 
Destacamos o recebimento de prêmio e certificados pelas ações da Comissão e em 

reconhecimento ao trabalho efetuado pelo Conselho ao longo do ano: 
 

 Prêmio Amigo do Livro 2013, oferecido pela Câmara Rio-Grandense do Livro, devido à 
organização do Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas; 

 

 Certificado de Amigo da Biblioteca, concedido pela Empresa TRENSUB, pelo apoio 
oferecido à Biblioteca Livros Sobre Trilhos e ao incentivo à leitura. Certificado recebido 
pelo segundo ano consecutivo; 

 Certificado de Honra ao Mérito, concedido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, pela dedicação, apoio e parceria com o Curso Técnico 
em Biblioteconomia. 

 
A Comissão organizou e participou das seguintes ações no decorrer do ano: 
 

 Participação no Plano Estadual e Municipal de Porto Alegre do Livro e da Leitura; 
 



 

 

RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES - CRB10 

2014 

 

 

 

 Composição do Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre; 
 

 Parceria na organização do Seminário Internacional “O papel do livro e da leitura no 
desenvolvimento; 

 

 Participação em atividade pelo Pacto pela Biblioteconomia; 
 

 Elaboração do Site http://bibliotecaescolarpresente.org.br/ e manutenção, junto a 
funcionários do Conselho, do blog: https://forumbibliotecasrs.wordpress.com/, com 
conteúdo atualizado, como inserção de imagens e publicação de matérias; 

 

 Realização de reuniões mensais do Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bibliotecas 
Escolares e Públicas — FGMBEP, com foco no Projeto Mobilizador, com o intuito de 
difundir os projetos e as boas práticas na área da biblioteca escolar e das bibliotecas 
públicas; 

 

 Organização e participação nas comemorações ao Dia do Bibliotecário; 
 

 Participação no Grupo de Trabalho “Lendo Guaíba”. 
 

9.1 Eventos realizados – Fórum 
 

O Conselho através da respectiva Comissão de Educação e Cultura organizou 4 (quatro) 
fóruns, com base no Projeto Mobilizador do Conselho Federal. 
 

Porto Alegre - Instituto 
Goethe 
 

11/04/2014 

41ª Reunião FGMBEP Brasil 
& Alemanha: Culturas 
diferentes, saberes 
compartilhados 

155 

Novo Hamburgo - 
Auditório do Campus I 
da FEEVALE 

16/05/2014 

42ª Reunião FGMBEP - “Em 
defesa das Bibliotecas, pela 
democratização do acesso a 
informação e ao 
conhecimento.” 

118 

Camaquã - Cine Teatro 
Coliseu 

17/10/2014 
43ª Reunião FGMBEP "É 
para a liberdade que nos 
tornamos Leitores" 

35 
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Porto Alegre - 
Assembleia Legislativa 
RGS 

7 e 8/11/2014 

44ª Reunião do FGMBEP "III 
Seminário Internacional: 
papel da leitura no 
desenvolvimento da 
sociedade "Bibliotecas 
comunitárias, escolares e 
públicas - 60º Feira do Livro 
de Porto Alegre 

400 

 
 

10 COMISSÃO TEMPORÁRIA DE CONCURSOS 
 

 
Durante o ano de 2014 foram analisados 132 editais de concursos, sendo que vários não 

eram da nossa área. Porém, não é raro encontramos editais com vários cargos e nenhum para 
Bibliotecário, mas prevendo em outro cargo atividades do bibliotecário. Assim, para evitar 
problemas procuramos analisar ao máximo. Caso também, dos cursos irregulares. 

 
A experiência adquirida neste período permitiu verificar a necessidade de ações, sem as 

quais não seria possível realizar a correção dos editais com problemas. Algumas ações 
propostas. Orientar e fiscalizar, traçando estratégias para o acompanhamento dos trabalhos junto 
a Empresa realizadora do certame. Nesse contexto, fiscalizar a estrutura organizacional do 
certame, bem como os itens previstos concernentes aos concursos. Auxílio na elaboração de 
edital. 
 

Foram criados alertas (avisos automáticos) do Google, com as palavras "catalogação", 
"biblioteca", "bibliotecário", "bibliotecária", "biblioteconomista" e "documentalista", para ampliar a 
busca por irregularidades. 

 
Caso mais grave: DAER - Previa um cargo misto de Bibliotecário e Arquivista. A Lei de 

criação da respectiva função no DAER criou o cargo híbrido. A instituição optou por cancelar o 
concurso. 
 

Entre 2012 e 2014 foram analisados 82 cursos ofertados na internet. Os casos mais 
graves foram: 

1) Curso oferecido pela Secretaria Estadual de Educação para professores, onde a matéria 
dizia que seria para dar-lhes certificação de Bibliotecário. Ação: O CRB10 entrou em 
contato com a CRE de Gravataí, que disse ter sido um erro de quem montou a página. 
Que o mesmo seria de noções de biblioteca e que não haveria certificação com a palavra 
Bibliotecário. O site foi alterado. 
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2) Universidade Salgado de Oliveira - Previa 2 mil vagas de Biblioteconomia no Brasil, sem 
informar quem eram os professores e com coordenador um historiador. Foi acionado o 
CFB, que disse que o curso foi abandonado. A Universidade nunca deu retorno. Seguimos 
acompanhando o caso e estamos cadastrados na Universidade para receber avisos caso 
tenha vestibular 

 
10. 1 Denúncias: 
 
Denúncias recebidas: 12 
Denúncias apuradas: 12 
 
10.2 Análise preventiva de editais de concursos públicos: 
 

Editais publicados, que o CRB10 ficou ciente da publicação: A Comissão de Cursos e 
Concursos analisou 132 editais de concursos públicos. 

 

10.3 Cursos irregulares: 
 
Denúncias: 0 
Apuração: 0 
Resultado: 0 
 
10.4 Denúncias sem edital repassadas a Comissão de Fiscalização: 
 

Total: 0 
A Comissão analisou diversos cursos oferecidos na área de bibliotecas, mas nenhum era 

irregular. 
 
 

11 COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 

 
 

Como nos anos anteriores a  Comissão de Divulgação disponibilizou no Informativo 
Eletrônico, no BLOG e página do Facebook, todas as vagas que foram encaminhadas ao 
Conselho.  

 
Nestes mesmos meios foram divulgadas noticias, eventos e todo tipo de informação que 

era de interesse da classe Bibliotecária.  
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O Conselho continuou seu trabalho em busca de transformar-se .um órgão mais amigável 
frente à classe e, os conselheiros da Gestão 2012-14, juntamente dos funcionários do CRB10, 
dedicaram parcela do seu tempo visando divulgar a profissão e valorizá-la. 

 
Compreendemos que o caminho é árduo e que por mais que seja feito, sempre haverá 

mais trabalho por fazer.   
 

Porto Alegre-RS, 10 de Fevereiro de 2015. 
 
 

Angélica Conceição Dias Miranda, CRB-10/1102 
Presidente 


