
  

Projetos de Lei sobre biblioteca escolar 
 tramitam na Câmara dos Deputados  

  
        Dois projetos que tramitam na Câmara dos Deputados pretendem promover a inserção da biblioteca no 
âmbito da escola. O primeiro, do deputado federal Lobbe Neto (PSDB-SP), apenso ao Projeto de Lei nº 
323/04, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O PL, inclusive, já recebeu 
parecer do relator, deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO), pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.  Já o segundo projeto, de autoria do deputado federal Sandes Júnior (PP-GO), relatado 
pelo deputado Alex Canziani (PTB-PR), tramita na Comissão de Educação e Cultura.  

        Vale ressaltar que o Sistema CFB/CRBs tem acompanhado e monitorado o trâmite dos Projetos de Lei 
que sejam de interesse para a categoria. Um ofício foi encaminhado aos deputados, autores dos PLs, 
solicitando uma audiência sobre o tema.  Na oportunidade, foi enviado, também, aos presidentes da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e Comissão de Educação e Cultura (CEC), um 
documento expondo a posição do Sistema CFB/CRBs sobre os projetos. O documento esclarece  que o 
trabalho da escola, de fato, é o de ensinar a aprender, constituindo-se em um dos quatro pilares da educação 
para o século XXI, como cita o relatório de Jacques Delors (1996), que é papel da biblioteca escolar contribuir 
para o desenvolvimento do cidadão por meio da tríplice ação: criação de hábito de leitura; desenvolvimento 
da pesquisa escolar e promoção de atividades culturais que favoreçam o entendimento da identidade cidadã.  
   
Projeto Mobilizador  
Os deputados também foram convidados para conhecer o Projeto Mobilizador, denominado Bibliotecas 
Escolares – construção de uma rede de informação para o ensino público cuja proposta de trabalho busca 
fortalecer o exposto pelas propostas que tramitam na Câmara Federal. 

  

  

Eleições   2008  

        Cerca de 30 mil bibliotecários de todo o País elegerão, em novembro, as novas composições para os 15 
Conselhos Regionais de Biblioteconomia. Além de defender a sociedade, os Conselhos Regionais têm o dever 
de registrar e fiscalizar a profissão, motivo pelo qual a atuação dessas entidades fortalece uma profissão como 
a de Biblioteconomia — que jura atuar na defesa inconsciente do homem diante do caos do conhecimento, 
como também no amparo a favor do seu crescimento — cabendo à profissão promover a liberdade de 
investigação científica e a dignidade da pessoa humana.  

        Se este é o compromisso profissional, assumido quando do juramento nas solenidades de colação de 
grau, é oportuno lembrar, no momento em que se aproxima o registro de chapas, que o Sistema CFB/CRBs é 
uma construção do ser .... SER BIBLIOTECÁRIO, responsabilidade de todos. 
Participe e vote! A profissão precisa do seu voto.  

       O período das eleições é importante para que profissionais exerçam o poder da democracia e da 
cidadania. Acesse o site do Conselho Federal de Biblioteconomia  www.cfb.org.br e veja a Resolução nº 88, 
de 1º de agosto de 2008 que dispõe sobre as eleições dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia e dá 
outras providências.    

Cadastre -se!!!  
Caso queira receber o Boletim Eletrônico do CFB, envie um e-mail para cfb@cfb.org.br.  
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