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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 

A gestão 2015-2017, empossada em 05/01/2015 é composta de 18 (dezoito) membros 

Efetivos e Suplentes. 

1.2.1 Conselheiros Efetivos 

 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Alexsander Borges Ribeiro Presidente alexribeirocrb10@gmail.com 

2 Simone Semensatto Vice-Presidente ssemensatto@gmail.com 

3 Luciana Kramer Pereira Müller Tesoureira lucianakramer@gmail.com 

4 Maria Salete Ribeiro 1ª Secretária julisale@yahoo.com.br 

5 Marcelo Votto Teixeira 2º Secretário marcelo.votto@gmail.com 

6 Daniel de Souza Cunha Conselheiro vonkeil@hotmail.com 

7 Karen Ribeiro Freitas Conselheiro karenfreitaslife@hotmail.com 
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8 Carlos Eduardo Silveira De Moura Conselheiro caduguelfs@uol.com.br 

9 Marcelo De Souza Silva Conselheiro marsilva@terra.com.br 

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

11 Elisangela Da Silva Rodrigues Conselheiro elisangela.rodrigues@ufrgs.br 

12 Rosane Machado De Azevedo Conselheiro rosanesmec@riogrande.rs.gov.br 

 

1.2.2 Conselheiros Suplentes 

 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Fabiana Dupont Suplente fabiana_etcr@hotmail.com 

2 Lidiane Marques Gomes Suplente lidigomes@gmail.com 

3 Lucas Martins Kern Suplente bibliotecario.lucas@yahoo.com.br 

4 Luciane Alves Santini Suplente lua.santini@gmail.com 

5 Tatiana Dihl Perin Suplente tatidp@gmail.com 

 

1.2.3 Membros Natos 

 

Nº Nome Cargo E-mail 

1 Rodrigo Silva Caxias De Souza Professora UFRGS rodrigo.caxias@ufrgs.br 

2 Alexandre Bastos Demetrio  Presidente ARB arb@arb.org.br 
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2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

O Conselho efetuou 12 (doze) reuniões ordinárias no corrente ano e 01 Plenária 

Extraordinária. 

As reuniões e decisões de Diretoria, foram discutidas ao longo do ano, no formato on line, 

sempre que necessário, tendo em vista o acúmulo de atividades dos Conselheiros que compõe a 

diretoria deste Conselho, impedindo desta forma o encontro presencial.  

Efetuamos 15 (quinze) reuniões com diversas instituições com objetivos diversos como: 

desenvolver, organizar atividades comuns, compartilhar objetivos e disseminar o conhecimento 

entre Instituições (ver item 3.1.2). 

2.1 Reuniões Realizadas 

Tipo Quantidade 

Plenárias Ordinárias 12 

Plenárias Extraordinárias 02 

De Diretoria 03 

Com Entidades de Classe 02 

Com Autoridades Locais 00 

Com outros organismos 15 

TOTAL 34 

    

2.2 Tesouraria  

 

Destacamos que os processos financeiros e contábeis no decorrer do ano, tiveram um 

retorno bastante favorável, tanto da Assessoria Contábil, como de forma mais imediata da 

empresa Spiderware.  
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Nossos processos foram enviados em tempo hábil ao Conselho Federal atendendo 

resolução específica.  

Efetuamos um controle mais efetivo sobre cada rubrica, em relação ao Plano de Contas, 

evitando erros de lançamento ou despesas indevidas, isto é, que pertenciam a outro grupo de 

despesas.  

Destacamos, também, que implantamos um sistema de lembretes, mensalmente, aos 

registrados, lembrando-lhes das anuidades ou parcelas em atraso. Significou um pequeno 

aumento nas nossas receitas. 

A receita do Conselho é composta, principalmente, do recebimento de anuidades de 

pessoas físicas e jurídicas. No decorrer do ano, também recebemos, aproximadamente, R$ 

14.999,85 (catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente 

pagamento de multas dos processos de fiscalização e, R$ 5.199,57 (cinco mil, cento e noventa e 

nove reais e cinquenta e sete centavos) referente devolução da Secretaria Municipal da Fazenda, 

devido ressarcimento de IPTU pago indevidamente. Deste montante (anuidades de demais 

receitas) 25% foi destinado ao Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), conforme legislação 

vigente. Este percentual compõe o total das despesas efetuadas no decorrer do ano.  

As demais despesas são compostas, em seus valores mais expressivos, pela folha de 

pessoal, pagamento das assessorias (jurídica, contabilidade e informática) e para pagamento de 

demais despesas básicas para manter a operacionalidade do Conselho, detalhadas nos 

balancetes que acompanham o referido relatório. 

 

Especificação 2013(R$) 2014 (R$) 2015(R$) TOTAL (R$) 

Receitas 

Arrecadadas 
400.804,99 418.386,31 436.871,87 1.256.063,17 

Despesas 

Realizadas 
398.886,57 415.953,95 435.649,27 1.250.489,79 
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2.3 Secretaria  

O Conselho no ano de 2015 manteve seu expediente interno e externo de segunda a 

sexta-feira, das 08h30min às 18h, inclusive no intervalo de almoço, nos meses de janeiro a junho 

do corrente ano. Nos meses restantes o horário de expediente interno foi reduzido em 1h visando 

contenção de despesas, como energia, telefone, etc. 

 

2.4 Funcionários 

 

O CRB-10 possui apenas 5 (cinco) funcionários em regime celetista. 

 

Nome Cargo 
Carga 

Horária 

Valor do 

Salário Base 

Data 

Contratação 

Forma de 

Seleção 

Tipo de 

Contrato 

*Ana Lucia Birnfeld 

Wagner 

Bibliotecária 

Fiscal 
40 h R$ 3.273,36 03.01.05 

Prova 

Pública 
CLT 

Beatriz Werner Secret. Adm. 40 h R$ 1.830,71 01.04.82 Não conc. CLT 

Bruna Abatti Chaffe 
Bibliotecária 

Fiscal 
40h R$ 2.657,61 01.04.13 Concursada CLT 

Clarisse Olga Arend Gestora 40h R$ 2.177,39 01.08.12 Não conc. CLT 

Eda Elsa Werner Secret. Adm. 30 h R$ 1.420,97 01.03.78 Não cons. CLT 

* Funcionária foi reintegrada ao Conselho em 22/06/2015 

2.4.1 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). 
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2.5 Assessores 

 

O Conselho possui apenas 2 (duas) assessorias: Assessoria Jurídica e Assessoria 

Contábil. 

 

Nome Cargo Valor do Salário 
Data 

Contratação 

Vencimento 

Contrato 

Forma de 

Seleção 

*Milene Bassoa Jurídico R$ 1.650,00 15.12.2008 31.03.2013 Licitação 

LRM Contadoras 

Associadas  
Contábil R$ 1.500,00 02.01.2013 02.01.2018 Licitação 

* Licitação vencida. 

2.6 Atos Oficiais 

 

Emitimos apenas 2 (dois) atos normativos no decorrer do ano de 2015. 

 

Nº de Portarias emitidas: 01 

Nº de Resoluções emitidas: 01 

2.7 Pessoa Física 

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) ou, por 

não estarem em efetivo exercício da profissão. O mercado de trabalho continuou bastante 

restritivo em comparação com o ano de 2014, apesar da intensa fiscalização que efetuamos no 

decorrer do ano. 

Tipo Quantidade 

Registro provisório 03 

Renovação de registro provisório - 

Registro definitivo 51 
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Registro secundário 06 

Licença temporária 30 

Renovação de licença temporária 09 

Cancelamento de licença temporária 03 

Cancelamento de registro 09 

Reintegração de registro 10 

Transferências recebidas 01 

Transferências emitidas 05 

 

2.8 Pessoa Jurídica 

 

A instituição que se registrou pertence a outra jurisdição e participou de um processo 

licitatório, da qual foi vencedora. 

Verificamos que o empreendedorismo na área da Biblioteconomia continua bastante 

restrito e os profissionais não estão se colocando no mercado ou, por falta de conhecimento ou 

pela restrição na prestação de serviços. 

Atividade Quantidade 

Registro principal 01 

Expedição de certidões 02 

 

A instituição que se registrou pertence a outra jurisdição e participou de um processo 

licitatório, da qual foi vencedora. 

Verificamos que o empreendedorismo na área da Biblioteconomia continua bastante 

restrito e os profissionais não estão se colocando no mercado ou, por falta de conhecimento ou 

pela restrição na prestação de serviços. 
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2.9 Emissão de Documento de Identidade Profissional 

 

Documento Quantidade 

Carteiras emitidas 51 

Carteiras reemitidas 00 

Cédulas emitidas 00 

Cédulas reemitidas 00 

 

O número de registros nos últimos três (3) anos vem tendo um declínio. No ano de 2013 

tivemos 70 novos registros, em 2014, 59 e no ano de 2015 apenas 51 novos registros. É 

compreensível esta defasagem ano a ano quando observamos, por exemplo, que não se 

consegue provar e argumentar junto aos gestores de bibliotecas escolares, principalmente as 

públicas, da importância da presença do profissional bibliotecário 

 

2.10 Treinamento de Funcionário 

 

Não foi efetuado nenhum treinamento para as rotinas de trabalho do Conselho no ano de 

2015. Mas, é imprescindível que se efetue treinamentos voltados, principalmente, para a área de 

licitação, apesar do aporte financeiro não ser favorável para executarmos esta meta. 

 

2.11 Patrimônio Adquirido 

 

2.11.1 Imóveis 

Não adquirimos imóveis no ano de 2015. 

 

 

2.11.2 Móveis 

 

2.11.2.1 Equipamentos 
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Não adquirimos qualquer tipo de equipamento no ano de 2015. Mas, incorporamos uma 

Impressora Multifuncional doada pelo CFB, para atender a impressão das novas Cédulas de 

Identidade Profissional. 

 

3 COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 

 

A Comissão de Divulgação tem como finalidade divulgar notícias, eventos de interesse da 

classe bibliotecária e comunidade em geral. Assim como auxiliar  

3.1 Eventos 

3.1.1 Eventos Realizados 

Ao longo do ano de 2015 este Conselho organizou 10 (dez) eventos, com o objetivo de 

colaborar, disseminar o conhecimento e a informação para os profissionais da área, estudantes e 

comunidade em geral.  

 

DIA EVENTO LOCAL PARTICIPANTE/CONSELHEIRO 

12.03 Dia do Bibliotecário UFRGS/FABICO 

Alexsander B. Ribeiro; Luciana Kramer 

Muller; Clarisse Arend; Beatriz Werner; 

Bruna Abatti Chaffe. 

13.04 Palestra sobre CRB-10 UFRGS/FABICO Clarisse Arend 

18.04 Palestra sobre CRB-10 
UCS/Caxias do 

Sul 
Simone Semensatto 

19.05 Palestra de Fiscalização UFRGS/FABICO Bruna Abatti Chaffe e Beatriz Werner 

23.06 

45ª Reunião do Fórum Gaúcho pela 

Melhoria das Bibliotecas Escolares e 

Públicas 

Canoas/RS Luciana Kramer Muller e Beatriz Werner 
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12.08 

Palestra para alunos do ensino Médio 

sobre o que é o trabalho do 

Bibliotecário 

Colégio Estadual 

Cecília 

Meireles/Viamão

/RS 

Luciana Kramer Muller 

27.08 

46ª Reunião do Fórum Gaúcho pela 

Melhoria das Bibliotecas Escolares e 

Públicas 

IFRS/Porto 

Alegre 
Luciana Kramer Muller e Beatriz Werner 

24.09 
47ª Reunião do Fórum Gaúcho pela  
Melhoria das Bibliotecas Escolares e 
Públicas 

Picada Café/RS 

Luciana Kramer Muller, Beatriz Werner, 

Flávia Menezes de Carvalho 

29.09 Palestra de Fiscalização UFRGS/FABICO Bruna Abatti Chaffe e Beatriz Werner 

24.11 
48ª Reunião do Fórum Gaúcho pela  
Melhoria das Bibliotecas Escolares e 
Públicas 

São 
Leopoldo/RS 

Luciana Kramer Muller, Beatriz Werner 

. 

3.1.2 Participação (quando houver participação de algum membro do CRB em evento) 

 O CRB-10 participa ativamente junto a três entidades bastante representativas para a 

sociedade gaúcha e para a classe bibliotecária, que são: Plano Municipal do Livro e da Leitura de 

Porto Alegre (PMLL), a Câmara Rio-Grandense do Livro (CLR) e o Fórum dos Conselhos 

Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul (FORUM-

RS). 

 O PMLL é formado por diversos representantes das Secretarias Municipais de Cultura 

(SMC), de Educação (SMED) de Governança Local (SMGL) e da sociedade civil, que se reúnem 

para fomentar ações que permitam visualizar a leitura em nossa sociedade. Junto com o poder 

público, compartilharam a responsabilidade de levar à sociedade condições para elevá-la à 

condição de grande leitora.  

A Câmara Rio-Grandense do Livro, promove ações em prol da formação de leitores e 

educadores e, entre estas ações a Feira do Livro de Porto Alegre. Integrando a feira, o Seminário 

Internacional “O Papel da Biblioteca e da Leitura no Desenvolvimento da Sociedade – Bibliotecas 

Comunitárias, Escolares e Públicas”, o qual somos parte da comissão organizadora. 
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O FORUM-RS tem por finalidade principal, a representação e a defesa dos interesses da 

população e das classes profissionais vinculadas aos Conselhos Regionais e Ordens das 

Profissões Regulamentadas. 

Destacamos a Sessão Solene da Câmara Municipal de Porto Alegre, em homenagem ao 

Conselho, pela passagem dos 50 anos de regulamentação da profissão de bibliotecário, proposta 

pela Vereadora e Bibliotecária Fernanda Melchionna, pela qual nos sentimos muito honrados. 

Neste sentido, o CRB-10 participou de diversas reuniões com estas entidades, no decorrer 

do ano, discutindo, organizando e formulando políticas em benefício da classe bibliotecária, 

conforme disposto abaixo: 

 

DIA EVENTO LOCAL REPRESENTANTE CRB-10 

02 e 

03.02 
WORKSHOP SISTEMA CFB/CRB Brasília/DF Luciana Kramer Muller 

12.03 
Reunião PMLL 

Centro Cultural 

Lupicínio Rodrigues 
Luciana Kramer Muller 

17.03 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

08.04 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

09.04 Reunião PMLL 
Centro Cultural 

Lupicínio Rodrigues 
Luciana Kramer Muller 

19.04 Livraço PMLL Usina do Gasômetro Luciana Kramer Muller 

22.04 Reunião FORUM-RS CREFONO 7 Beatriz Werner 

24.04 
5°Seminário de Fiscalização Profissional 

e Encontro Nacional de Fiscais 
IPA Beatriz Werner 

29.04 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

04.05 Reunião FORUM-RS Sede da OAB Bruna A. Chaffe 
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11.06 Reunião PMLL Biblioteca da SMED Luciana Kramer Muller 

08.07 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

09.07 Reunião PMLL Biblioteca da SMED Luciana Kramer Muller 

13.07 

Sessão Solene Homenagem aos 40 

anos do Curso de Biblioteconomia da 

FURG -  

Rio Grande/RS Alexsander Borges Ribeiro 

22.07 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

12.08 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

28.08 
Sessão Solene - 50 anos 

Regulamentação Profissão Bibliotecário 

Câmara Vereadores de 

Porto Alegre/RS 

Alexsander B. Ribeiro, Clarisse 

Arend, Beatriz Werner 

02.09 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

09.09 
Reunião CRL - Seminário Internacional 

de Bibliotecas 

Câmara Rio-

Grandense do Livro 
Luciana Kramer Muller 

10.09 Reunião PMLL 
Casa dos Conselhos 

Luciana Kramer Muller 

08.10 Reunião PMLL 
Casa dos Conselhos 

Luciana Kramer Muller 

03.11 Reunião PMLL Biblioteca da SMED Luciana Kramer Muller 

04.11 Seminário de assédio moral e violência 
psicológica na administração pública 

Salão de Atos UFRGS 
Beatriz Werner e Bruna C. Abatti 

13 e 

14.11. 
IV Seminário Internacional de Bibliotecas 

Assembleia Legislativa 

de Porto Alegre 

Luciana Kramer Muller, Flávia M. 

Carvalho, Clarisse Arend e 

Beatriz Werner 

15.11 Reunião PMLL Feira do Livro Luciana Kramer Muller 
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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: https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/crb10/ 
Blog CRB-10: http://crb10.blogspot.com.br/;  
Face book: www.facebook.com/crb10rs/; 
Blog Forum Gaucho Bibliotecas Escolares e Publicas: 
https://forumbibliotecasrs.wordpress.com/ 
 

 

4 COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

  

Em nossa jurisdição existe um comprometimento com a honestidade e a conduta ética. Por 

esta razão, a comissão de ética promove uma ação também educativa, julgando ser esta 

alternativa de melhor proveito para melhoria do padrão ético entre os profissionais  

 

4.1 Trâmites de Processos  

 

Não tivemos abertura de Processos Éticos e nem análise de intercorrências no ano. 

Apenas, o acompanhamento dos processos existentes conforme foi sistematizado na planilha 

abaixo.  

Foram efetuadas, a cada semestre, uma palestra aos alunos de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Disciplina de Ética, com o objetivo de realizar um 

bate-papo com os alunos, reiterando o papel do órgão como fiscalizador da atuação dos 

profissionais da área. A iniciativa possibilitou aperfeiçoar uma consciência ética nos futuros 

https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/crb10/
http://crb10.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/crb10rs/
https://forumbibliotecasrs.wordpress.com/
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profissionais, orientando-os e dirimindo dúvidas. A Comissão de Ética contou em 2015 com o 

apoio da Comissão de Fiscalização. Este apoio se deu por meio de intercâmbio de informações 

e, das respostas solícitas e oportunas, às consultas desta comissão. 

 

Nº/ANO Nome Situação Atual 

191/04 e 

apenso  
Esmeralda Muniz Alves  

Aguarda certidão de 

óbito para 

providencias cabíveis 

Junho 2015 

209/04 Ponto Doc- Cila Virginia  
Finalizou 

parcelamento   

Encerrado Novembro 

2015 

130/07 Maria Lucia Dias  

Aguardando posição 

do plenário para 

cancelamento de 

Registro 

Aguardando  

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 

decorrente de fatos 

novos – 

Improcedente em 

18.12.2014 

Aguardando  

Recurso ao CFB  

72/13 Rose Mari Tentardini Falcão  
Não está pagando o 

acordo   
Com ASSEJUR 
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5 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Responsável por planejar, organizar, controlar e avaliar as atividades que assegurem a 

eficiência e eficácia da ação fiscalizadora. Sempre entrosada com as metas e ações do CRB-10, 

implementou em 2015 o presente planejamento das ações de fiscalização, efetuando controle 

das metas e resultados relativos às referidas ações, consolidando neste relatório os resultados 

alcançados neste Regional.  

Das ações desenvolvidas destacaram-se fiscalizações aos prestadores de serviços, 

instituições particulares, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos, tendo como objetivo o 

de constatar possíveis atuações de leigos, profissionais suspensos ou em Licença e 

Cancelamento de seus registros. Também se incumbiu do atendimento prioritário às denúncias 

protocoladas, da verificação dos anúncios de emprego e da oferta de serviços divulgados nos 

jornais, bem como ao atendimento dos profissionais por telefone, correio eletrônico e 

pessoalmente, respondendo às consultas. 

Além de importante instrumento normativo a que se ressaltar a existência de outros 

instrumentos que dão suporte às nossas ações para a efetivação da fiscalização do exercício 

profissional. Por exemplo, a exigência do cumprimento das condições institucionais que 

possibilite o desempenho da profissão junto aos usuários de forma ética e tecnicamente 

qualificada.  

Daí a importância da atualização de uma Política de Fiscalização conectada com o 

profissional, sintonizado com os anseios dos profissionais e seus usuários. A partir dessa ótica, a 

concepção de fiscalização passa a ter o caráter de instrumento de luta, capaz de: politizar, 

organizar e mobilizar a categoria na defesa do seu espaço de atuação profissional e defesa dos 

direitos sociais. 

No decorrer do ano a Bibliotecária Fiscal, Bruna Abatti Chaffe e a Secretária 

Administrativa, Beatriz Werner participaram das reuniões do GAF/RS –Grupo de Agentes Fiscais, 

que é parte integrante do Fórum dos Conselhos Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, 

nas quais foram abordados diversos assuntos relativos à fiscalização do exercício profissional. A 

Comissão de Fiscalização distribui seu tempo e esforço no sentido de dar cumprimento aos 

objetivos propostos para 2015. O Plano foi estruturado em 3 áreas: a) ação educativa, b) 

fiscalização e c) divulgação dos resultados. A fiscalização promoveu palestras na UFRGS (ver 
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item 3.1.2) e na Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) pelo Sr. Presidente. Os 

encontros permitiram aos acadêmicos obter informações sobre a estrutura e o funcionamento do 

CRB-10, de forma a mostrar que o Conselho é aliado na defesa dos interesses da classe.  

Destacamos que as dificuldades financeiras foram o maior entrave, pois impediram que 

fossem feitos investimentos na fiscalização conforme o planejado.  

O CRB-10 está preocupado com sua organização administrativo-financeira, entendida 

como suporte fundamental às ações da fiscalização; mas também na identificação das demandas 

da categoria, conhecimento da realidade institucional, discutindo-se condições de trabalho, 

autonomia, defesa de espaço profissional, atribuições e capacitação, assim como a necessária 

articulação política com outros sujeitos coletivos. A partir do mês de junho a Comissão contou 

com 2 (duas) Bibliotecárias Fiscais. Mas, dificuldades se evidenciavam nos limites dos 

instrumentos legais e também financeiros. 

Como forma de superação desses limites, as fiscais e a Comissão de Fiscalização 

apostava na construção de espaços para discussão e aprimoramento das experiências entre os 

conselhos, a exemplo dos Encontros de Fiscalização. Potencialização da ação fiscalizadora para 

valorizar e publicizar a profissão; capacitação técnica e política dos agentes fiscais, articulação 

com as unidades de ensino; inserção do Sistema nas lutas referentes às políticas públicas 

Todas as atividades da comissão foram divulgadas nas mídias do Conselho.  Esta comissão 

se sente afortunada por apresentar este relatório, pois é fruto de cada um de seus membros que 

não relegando suas obrigações profissionais, mais priorizando, sempre que necessário o trabalho 

da Comissão. 

SUGESTÕES para 2016 

 

1. Elaborar o planejamento norteador das atividades de fiscalização, dar continuidade ao 

trabalho de fiscalização, potencializando a atuação no interior do Estado e fortalecer a 

atuação em Porto Alegre. Expandir o trabalho de fiscalização indireta, fiscal realizará 

averiguação de irregularidades sem deslocamento físico, antes da visita fiscalizatória, 

através de pesquisa na Internet, diários oficiais, Jornais de circulação; 

2. Compatibilizar, mediante treinamento e capacitação continuada, as ações desenvolvidas 

pela fiscalização às necessidades previstas no Plano de Metas; 

3. Monitorar os mecanismos de controle das atividades de fiscalização no Sistema 

Spaiderwer (SPW) e PROJURIS; 
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4. Facilitar as ações conjuntas com órgãos e instituições afins, de forma a otimizar a 

fiscalização e divulgação do profissional bibliotecário, bem como estabelecer comunicação 

maior para com comunidade de bibliotecários do Estado. A aproximação dos demais 

conselhos é de extrema importância, unindo forças para facilitar o trabalho da fiscalização 

e como ferramenta para coibir o exercício ilegal.  

5. Ampliar a fiscalização nas áreas ainda não visitadas, executando atividades de 

sensibilização e divulgando a profissão do bibliotecário perante a sociedade; 

6. Dar continuidade nas fiscalizações rotineiras; 

7. Exercer de forma política e pedagógica a fiscalização do exercício profissional 

assegurando a melhoria da qualidade no atendimento prestado no âmbito da 

Biblioteconomia. Conscientizando a sociedade da importância do profissional bibliotecário. 

Para isso, precisamos garantir que gestores acreditem que o profissional, bem gerido pode 

mudar a realidade de uma comunidade.    

8. Alertar para o art. 932, Inciso III, do Código Civil que dispõe que o empregador é 

responsável pelo ato de seu empregado, no exercício do trabalho para o qual foi 

contratado; 

9. Reunião com a Promotoria de Justiça do MP- RS com a pauta sobre exercício ilegal da 

profissão nas bibliotecas e os prejuízos à comunidade. É de fundamental importância de 

efetuar o contato e o agendamento para a discussão do tema. A obrigação de um 

Profissional Bibliotecário nas bibliotecas é meio e não resultado; 

10. Aumentar a aproximação entre os registrados, priorizando um melhor entendimento das 

ações que realizamos. Fiscalizar a atuação do profissional, acompanhar editais de 

concurso público em que se verifique a existência da vaga para bibliotecários/as, exigência 

do registro no CRB na posse do cargo, formação exigida em consonância com as 

atribuições do cargo, local da prestação do serviço. 

 

METAS  

 

1. Planejamento estratégico para as atividades de fiscalização elaborado e em execução. 

2. Equipe de fiscalização motivada e treinada. 

3. Trabalho de fiscalização organizado e eficiente do sistema de fiscalização. 

4. Ações de fiscalização e prevenção 

5. Divulgar mensalmente no site do CRB as atividades de fiscalização realizadas de forma 

valorizar a atuação do CRB 10 perante a classe Bibliotecária e a sociedade 

6. Realizar reuniões com Prefeitos e Secretários Municipais visando sensibilizar os gestores 
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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; 

7. Buscar a responsabilidade técnica de bibliotecário para cada biblioteca, em cumprimento a 

Lei Federal 1224/10. 

 

5.1 Atividades 

Abaixo todas as ações efetuadas pela Comissão no decorrer de 2015. 

 

Atividade Quantidade 

Instituições Notificadas 

Visitas: 209 

Autuações: 41 

Municípios Visitados 17 

Processos Instaurados 44 

Processos Julgados 52 

Ofícios Expedidos para Atividade de Fiscalização 155 

Denúncias Recebidas 39 

Fiscalização Preventiva e Averiguações 164 

Questionamentos Relativos a Concursos Públicos 11 

 

Os municípios visitados foram: 

1. Porto Alegre                                                   

2. Esteio                                              

3. Canoas   

4. São Leopoldo   
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5. Soledade 

6. São Gabriel 

7. Pouso Novo 

8. Arroio Do Sal 

9. Torres 

10. Frederico Westphalen 

11. Viamão 

12. Erechim 

13. Ijuí 

14. Nova Araça 

15. Antônio Prado 

16. Uruguaiana 

17. Dois Irmãos 

 

5.2 Movimento de Processos de Fiscalização 

 

Abaixo nossa movimentação de processos, do montante já instaurado, no decorrer de 2015. 

 

Decisões Quantidade 

Arquivamento 15 

Aplicação de Multas 30 

Conversão em Diligência  7 

 

 

6 COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

A Comissão elaborou apenas duas normas para o ano de 2015: 01(uma) Portaria e 

01(uma) Resolução.  
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Colaborou com o CFB na análise de diversas minutas, como por exemplo: Minuta da 

Resolução Nº 160/15, referente aos Procedimentos Contábeis; Minuta alteração da Cédula de 

Identidade, Minuta do Fundo de Apoio aos regionais e Minuta do Regimento Interno. 

A Comissão também alterou o Regimento Interno do CRB-10 e, está no aguardo da 

aprovação e publicização pelo CFB.  

 

7 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Não efetuamos Licitações no ano de 2015. 

 

 

8 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

 

A Comissão de Tomada de Contas acompanhou mensalmente as despesas efetuadas 

pelo Conselho e receitas arrecadadas. Contribuiu para que as prestações destas contas fossem 

enviadas a Assessoria Contábil para processamento e, após ao Conselho Federal para 

aprovação, dentro do tempo hábil, pré determinado por resolução. Foram verificadas 

minuciosamente todas as despesas de administração, pessoal, jurídicas, eventos e de 

manutenção, com o intuito de manter o equilíbrio financeiro.  

As despesas efetuadas no decorrer do ano, foram exclusivamente para manter a 

operacionalidade do Conselho, conforme poderá ser verificado nos balancetes contábeis que 

acompanham este relatório.  

A receita arrecadada está dentro do esperado para o ano. A inadimplência foi devidamente 

acompanhada e foi buscado as alternativas para saneamento das mesmas. Foram ajuizados 

aproximadamente 30 (trinta) processos na Justiça Federal no mês de dezembro/2015. 
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9 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

A Comissão de Educação e Cultura durante o ano de 2015, representada pela Conselheira 

e Coordenadora, Luciana Kramer Muller, efetuou e representou o Conselho em diversos eventos. 

Destacamos a representatividade junto ao Plano Municipal do Livro e da Leitura e Câmara Rio-

Grandense do Livro, organizadora da Feira do Livro de Porto Alegre e do Seminário Internacional 

Bibliotecas Comunitárias, Escolares e Públicas.  

A Comissão organizou as seguintes ações no decorrer do ano: 

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

2. Composição do Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre. 

3. Parceria na organização do Seminário Internacional “O papel do livro e da leitura no 

desenvolvimento  

4. 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; 

5. Organização e participação nas comemorações ao Dia do Bibliotecário. 

  A Comissão, também ofereceu três (03) Oficinas durante a 61ª Feira do Livro de Porto 

Alegre, ocorrida entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro de 2015, são elas: ABNT sem 

estresse: como sobreviver normatizando, O Power Point como Ferramenta da Contação de 

Histórias e Histórias com Sensações (parceria com a empresa Include). 

 

9.1 Eventos – Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas 

 A Comissão organizou quatro (04) Fóruns no ano de 2015, atendendo os principios do Projeto 

Mobilizador: biblioteca escolar construção de uma rede de informação para o ensino público, 

proposto pelo Sistema CFB/CRB. Este é o sétimo ano consecutivo da organização do evento, 

comparticipação bastante expressiva de público, efetuado com custo irrisório e que fortalece as 

boas práticas no ambiente das Bibliotecas Escolares e Públicas. 

 Em 2015 o enfoque voltou-se para as políticas de leitura, conforme consta abaixo, na 

nossa relação. 
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 Para a realização dos Fóruns contamos, também, com a parceria de importantes 

Instituições como, por exemplo: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), 

representada pela professora Eliane Moro, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), 

representada pela professora Elizandra Estabel e o Instituto Goethe. 

 

LOCAL 

 
DATA Nº FÓRUM 

Nº 
PARTICIPANTES 

Canoas – Praça da 
Bandeira 

 

23.06.2015 
45ª Reunião FGMBEP -  
“Mediação de Leitura” 

210 

Porto Alegre – Instituto 
Federal do RS 

27.08.2015 
46ª Reunião FGMBEP - 
“Políticas de Leitura e 
Competência Informacional.” 

230 

Picada Café – Escola 
Municipal Ensino 
Fundamental 25 de 
Julho 

25.09.2015 
47ª Reunião FGMBEP - 
"Formas de se Relacionar 
com o Usuário” 

132 

São Leopoldo – Centro 
Cultural José Pedro 
Boéssio 

24.11.2015 
48ª Reunião FGMBEP – 
“Ações de Leitura me 
Biblioteca Escolar e Pública”. 

190 

 

 

10 COMISSÃO TEMPORÁRIA DE CONCURSOS 

 

É um organismo de investigação e apuração de denúncias, conduzida pelo CRB-10 e 

formado por um grupo de Conselheiros que analisa editais de concursos em busca de indícios de 

fatos ilegais. A Comissão visa proteger os interesses da coletividade, porque propicia o 

desencadeamento e instauração de processo contra irregularidades e responsabilidades dos 

agentes públicos. 
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10.1 Análise preventiva de editais de concursos públicos: 

 

A Comissão de Cursos e Concursos analisou 11 editais de concursos públicos: 

1. Prefeitura Municipal de Canoas, 
2. Prefeitura Municipal de Nova Hartz, 
3. Prefeitura Municipal de Viadutos,  
4. Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul,  
5. Prefeitura Municipal de Esteio , 
6. Prefeitura Municipal de Alvorada , 
7. Prefeitura Municipal de Ivoti,  
8. Prefeitura Municipal de Ijuí, 
9. Prefeitura Municipal de Restinga Seca,  
10. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
11. Prefeitura Municipal de Dois Irmãos (processo seletivo).  

 

Ainda foram enviados ofícios as Prefeituras de Carazinho, Novo Hamburgo, Viadutos, 

Espumoso, Esteio, Nova Bassano, Cachoeira do Sul e São Borja 

 

 

11 COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 

 

O CRB-10 está ciente que o site institucional não atende a Lei da Informacao e, nem 

mesmo o próprio Conselho. No decorrer do ano de 2015 não conseguimos firmar parcerias para 

atualizacao do mesmo e, não havia aporte financeiro para contratarmos uma Assessoria de 

Comunicao. Mas, efetuamos aproximadamente 258 (duzentos e cinquenta e oito) divulgações 

apenas no Blog CRB10.  

Foram divulgadas noticias, eventos e todo tipo de informação que era de interesse da 

classe Bibliotecária, inlusive as vagas para os profissionais Bibliotec’arios e, vagas de est’agio. O 

Conselho mateve a meta, assim como no ano anterior de continuar seu trabalho em busca de 

transformar-se em um órgão mais amigável frente à classe. 

Nossos meios de comunicacao: 

1. Site Institucional: www.crb10.org.br 

http://www.crb10.org.br/
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2. Informativo Eletrônico: https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/crb10/ 
3. Blog CRB-10: http://crb10.blogspot.com.br/;  
4. Face book: www.facebook.com/crb10rs/; 
5. Blog Forum Gaucho Bibliotecas Escolares e Publicas: 

https://forumbibliotecasrs.wordpress.com/ 
 

 

Porto Alegres/RS, 10 de março e de 2016. 

 

 

 

 

 

Alexsander Borges Ribeiro, CRB-10/1932 

Presidente 
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