Relatório de Atividades - 2019
COMISSÃO DE TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA BIBLIOTECAS E
BIBLIOTECÁRIOS
Membros da Comissão
Coordenação / Membro Efetivo Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808
Emília da Conceição Camargo – CRB-8/3714
Membro Efetivo
Hugo Oliveira Pinto e Silva – CRB-8/9893
Maria Lucia Beffa – CRB-8/4144
Criada a partir de discussões nas Plenárias Ordinárias do ano anterior, em especial na 655ª
Reunião Plenária, de 20 de agosto de 2018, para uma ação voltada para as Eleições 2018, a
Comissão realizou esforços para manter a discussão de políticas públicas para bibliotecas e
bibliotecário ao longo de 2019.
Foram realizadas quatro reuniões durante o ano, sendo três delas abertas à participação de
convidados profissionais atuantes em bibliotecas públicas e comunitárias que demonstraram
interesse em participar dos trabalhos da Comissão, com o propósito de prospectar as
demandas e expectativas dos bibliotecários nessas áreas.

1ª Reunião, 28/02/2019,
19h30, FDUSP

2ª Reunião, 03/04/2019,
19h, CRB-8

3ª Reunião, 25/04/2019,
19h, FDUSP

Reuniões realizadas
Decidida a análise conjunta dos dados da consulta feita aos
bibliotecários antecedendo as eleições de 2018, e a realização
de uma reunião aberta da Comissão com convidados atuantes
na área de políticas públicas.
Reunião aberta da Comissão com profissionais convidados que
trouxeram a riqueza da experiência profissional. Decisão de
trabalhar de forma propositiva, elaborando propostas para
bibliotecas e bibliotecários a serem enviados para os candidatos
às prefeituras nas eleições do próximo ano, considerando as
dificuldades e limitações já observadas nas administrações
estadual e nacional. Apresentados dois folhetos com “Proposta
do CRB-8 para planos de governo”, de 1998 e 2001, digitalizadas
e enviadas a todos os membros e convidados da Comissão.
Segunda reunião aberta da Comissão com profissionais
convidados. Relato de reunião do grupo de bibliotecários da
rede municipal com nova diretoria da Biblioteca Mário de
Andrade, e vislumbrada a possibilidade de diálogo. Foi feita a
leitura do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e
Biblioteca de São Paulo, Lei 16,333/2015. A partir da leitura foi
decidido mobilizar os bibliotecários para fazer cumprir a lei e
remontar o Conselho Municipal, destacando a importância de
ressignificação do papel de atuação da biblioteca., utilizando os

4ª Reunião, 23/10/2019,
19h, CRB-8

canais de divulgação do Conselho. Foi sugerido o resgate de
Seminário do CFB de Biblioteca Escolar, Biblioteca Pública e
Ética.
Terceira reunião aberta da Comissão com profissionais
convidados. Foram discutidas ideias de propostas e demandas
de bibliotecários e bibliotecas para os candidatos a prefeito e
vereadores das cidades paulistas nas próximas eleições a partir
do documento elaborado pelo Conselho em 1998 e 2001. O
documento com a compilação das informações será
encaminhado aos integrantes.

A atuação em 2019 foi marcada pelas ações de aproximação da Comissão com profissionais e
iniciativas de políticas públicas por meio das reuniões abertas da Comissão, pela presença em
eventos e pela divulgação de notícias no site e redes sociais do Conselho.
Quanto ao acompanhamento de eventos podem ser citados:
•

•

Aula Magna da UNIFAI em 25/02/2019, sobre o tema Políticas Públicas, com José
Castilho. Em questão dirigida ao palestrante, foi lembrado que os Conselhos e
Associações de Bibliotecários tiveram um papel importante na discussão do Plano
Nacional do Livro e da Leitura - PNLL, e que deve se manter na discussão do plano
decenal para o próximo ano;
Acompanhamento do processo eleitoral para representantes do Conselho do Plano
Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de São Paulo (PMLLLB) em
09/11/2019, destacando os bibliotecários, Julia Alves dos Santos e Gabriel Justino de
Souza, e a docente da FESPSP Tânia Callegaro que tiveram a inscrição efetivada nas
eleições.

Dois folhetos de gestões anteriores com “Proposta do CRB-8 para planos de governo”, de 1998
e 2001, foram recuperados pelo Diretor Financeiro Roberto e serviram de base para a
elaboração de propostas para os candidatos às eleições municipais.
Dentre as próximas ações previstas estão:
a) continuidade de elaboração de propostas na área de bibliotecas e bibliotecários para as
próximas eleições municipais e elaboração de documento a ser divulgado para profissionais,
políticos e sociedade em geral;
b) retomada da análise dos dados da consulta feita aos bibliotecários antecedendo as eleições
de 2018, considerando a riqueza de informações para utilização em matérias no site e boletins
e na elaboração das propostas;
c) acompanhamento e divulgação de notícias e ações voltadas a políticas públicas para
Bibliotecas e Bibliotecários;
d) buscar informações e documentos existentes sobre o Seminário do CFB de Biblioteca
Escolar, Biblioteca Pública e Ética para divulgação;
e) sugestão de preparação e envio de ofícios aos Deputados, Senadores, Governador do Estado
e Presidente da República eleitos, em conjunto com a Presidência, com as demandas de
Bibliotecas e Bibliotecários.

