
Ata da Assembleia promovida pela Associação dos Servidores da Biblioteca 
Nacional (ASBN) no dia 16 de agosto de 2012. 
 
Mesa: 
Lia Jordão, vice-presidente da ASBN 
Otávio Alexandre, Presidente da ASBN 
Flávia Cezar: registro da ata 
 
INFORMES 
LIA, informe sobre a chamada do Gabinete hoje ao meio dia, porém ao chegar ao 
gabinete, foram informados que teriam que esperar pois a Loana estava com outra pessoa, 
de forma que optaram por não aguardar. Coloca para a plenária a decisão para o caso de 
aparecer algum representante do gabinete. A assembléia decide que se algum 
representante da Direção vier não deverá compor mesa, mas sentar no auditório como 
qualquer pessoa. 
LIA, informa que a ASBN ainda não recebeu o laudo do IPHAN. OTÁVIO complementa 
informando que sempre recebe como resposta que está ficando pronto, porém não fica. 
LIA informa que o técnico do IPHAN responde que está respondendo a questionamentos 
da direção e que dá a entender que existem dois relatórios, um para a direção outro para a 
ASBN. OTAVIO, explica que já questionou, mas recebeu como resposta que é devido ao 
grande volume e que será um laudo só. 
LIA, acompanhando o Twitter do presidente, viu que houve uma reunião do GT de 
Patrimônio, a ASBN havia solicitado assento nessas reuniões, mesmo sem direito a voto, 
contudo, não só não recebeu o assento, como nem foi informado. Em razão disso, foi 
enviado para o presidente o ofício n. 04/2012 de 09 de agosto de 2012, onde a ASBN 
volta a solicitar informações sobre essas reuniões. Quando fomos colocar o ofício no 
mural da ASBN, encontramos a Noêmia, e em uma conversa ela falou que a prioridade 
do GT é o ar condicionado, já estão sendo vistas as peças de reposição para o reparo do 
Sistema 2. Outro assunto abordado pela Noêmia foi o Anexo, estão para acontecer 
mudanças. Entretanto, mais uma vez nenhuma informação foi passada para a ASBN. 
ANDREA comenta as obras do “Porto Maravilha” no entorno do anexo. FERNANDO, 
informa que já tentou de várias maneiras resolver a questão das caixas no corredor do 
térreo, está preocupado, pois em caso de incêndio, isso pode causar uma tragédia, ele já 
procurou a brigada de incêndio, já falou com a manutenção, etc. mas ninguém ofereceu 
solução. LUCIANA lembra da necessidade de se oficializar tudo através de CIs. LIA 
lembra que em todas as assembléias os chefes são convidados a fornecerem documentos. 
RODRIGO pergunta sobre a verba do BNDES que está para sair, se a ASBN tem alguma 
informação sobre isso. LIA informa que, segundo o presidente, o dinheiro está vindo. 
OTAVIO complementa que não nos mostraram nenhum documento. LIA informa que a 
verba do BNDES seria para reforma interna da Hemeroteca (o Anexo) e para o saguão do 
prédio sede. IURI informa que ontem saiu publicado em DO a licitação para a parte 
elétrica. CRISTINA informa que no Expresso da FBN de hoje há informações sobre as 
obras. 
INE pergunta se existe alguma resposta ao ofício enviado pela ASBN ao gabinete 
referente aos atrasados da GDAC. LIA informa que não foi dada nenhuma resposta. 
OTAVIO informa que o gabinete não tem dado nenhuma resposta, por exemplo, a ASBN 



solicitou autorização para colocar nos elevadores um quadro de aviso e até hoje não 
recebeu resposta. IURI lembra que foi publicado em DO que o contrato com a empresa 
Monte Verde foi renovado. FERNANDO coloca que a Monte Verde sequer consegue 
cuidar dos banheiros, que dirá de extermínio de insetos e roedores, sugere que todos 
utilizem os banheiros do quarto andar como protesto. 
 
AVALIAÇÕES 
LIA, avalia que estamos sendo desrespeitados, pois estamos pedindo informações e 
temos sido ignorados pelo gabinete. A situação está chegando ao limite, pois a 
comunicação não está sendo feita. Lembra que até agora a ASBN vem tentando 
conversar, tentando resolver os problemas internamente. Questiona o fato de o ar 
condicionado ser prioridade, pois mesmo em sua opinião de leiga, existem coisas mais 
importantes que o ar condicionado, como a parte hidráulica e principalmente, a parte 
elétrica. 
ANDRÉ informa que recebeu a visita do irmão que é arquiteto e na opinião dele o maior 
risco que o prédio sede corre é o de incêndio, pois na época da construção do prédio o 
material utilizado era outro. Deu algumas dicas de risco de desabamento, tais como 
encontrar poeira nas mesas ao chegar de manhã, ou a queda de alguma clarabóia, isso é 
risco iminente. O irmão falou também que se o laudo do IPHAN estiver demorando 
demais, podemos acionar o CREA. O irmão falou que seria bom fazer logo o cálculo do 
excesso de peso no prédio. 
RODRIGO informa que descobriu junto com o FERNANDO, que está trabalhando no 
armazém que na varanda do terceiro andar há um cano de ferro que está caindo, a solução 
encontrada pela manutenção foi colocar uma faixa amarela interditando a área. 
INE informa que está se sentindo idiota depois do que houve em Periódicos, já se 
passaram quatro meses e ainda não temos nenhuma resposta concreta, nenhuma ação 
concreta da direção. A verdade é que não temos condições de trabalho, não temos sequer 
base para trabalhar. Acha que gambiarra no sistema dois é mais perigoso do que ar 
condicionado nenhum. Defende que agora está na hora de agir, que nós temos que fazer 
alguma coisa. Seja chamar o CREA, ou qualquer outra coisa. ANDRÉ sugere que todos 
venham trabalhar de capacete. 
OTAVIO concorda com a Ine, sua paciência também esgotou. Dá o exemplo do que saiu 
no Expresso da FBN hoje que foi gasto um milhão em sistema de incêndio, mas não 
condiz com a realidade, no seu setor tem um emaranhado de fios embolados por trás do 
gesso. Realmente, a maior preocupação das “gambiarras” é com o risco de incêndio. 
ANDREA lembra também da questão dos dutos do ar condicionado, que aparentemente 
nunca foram limpos, pois independente de trocar ou consertar, essa é outra questão 
preocupante. RUTONIO afirma que precisamos nos informar se o CREA pode fiscalizar 
o prédio, mas que acha que o caminho é o Ministério Público. 
FLAVIA informa que fugindo um pouco do assunto, outra solicitação da assembléia não 
atendida pelo gabinete é a questão da audiência solicitada pelos Chefes sem DAS, que foi 
desmarcada sem marcação de nova data. A realidade é que o gabinete não está atendendo 
nenhuma das nossas solicitações. 
ANDRE pergunta sobre a questão da entrada de livros na BN. LIA informa que também 
não recebemos nenhuma resposta informando sobre esse questionamento. ANDRE 
propõe como forma de protesto impedir a entrada de novos livros. 



TARSO lembra que os servidores que participam das reuniões também não repassam as 
informações para os colegas. 
 
PROPOSTAS 
LIA, identifica a proposta da assembléia de procurar o CREA, ou se informar perante o 
Ministério Público. 
INE pergunta se a ASBN tentou entrar em contato com a nova procuradora para se 
informar sobre o motivo do veto em relação ao ar condicionado. 
RUTONIO informa que não é possível impedir a entrada de livros, pois isso é o 
cumprimento de uma lei. LIA explica que compreendeu que seria um ato, 
simbolicamente, não efetivamente. ANDRE propõe o uso de capacetes pelos servidores, 
pois só isso já causará desconfiança dos usuários e chamará atenção. 
ISAMARA informa que o curso de preservação começará na próxima semana e vai ter 
simulação de incêndio. 
INE propõe um ato para começar a pressionar o presidente agora. Com a casa aberta, 
comprar capacetes e kits de incêndio e simular um treinamento contra incêndio. 
Colocada em votação, a proposta de procurar o CREA e o Ministério Público Federal foi 
aprovada por unanimidade. 
Lia propõe um ato no dia 22 de agosto ao meio dia na escadaria. A proposta foi aceita por 
maioria absoluta e uma abstenção. LIA sugere que se forme uma comissão para elaborar 
o ato, pergunta quem se oferece. André, Ine e Andréa se voluntariam. Colocado em 
votação, a assembléia aprova a comissão por unanimidade. 
 
Último informe 
OTAVIO, informa que houve a possibilidade de se firmar um convênio com plano de 
saúde ASSEFAZ através da AsMinC. LIA explica ficamos animados com a possibilidade 
de oferecer esse plano de saúde que é muito bom em Brasília e também no Rio. Contudo 
não houve transparência e a diretoria da ASBN achou melhor esperar para que sejam 
oferecidas garantias, pois plano de saúde lida diretamente com a vida das pessoas. 
Informa ainda que o Sergio Pinto, está fazendo isso em Brasília através da AsMinC, mas 
que a ASBN vai buscar isso posteriormente diretamente com a ASSEFAZ. 
 
A assembléia foi encerrada. 


