Ata da Assembleia Geral da
Sociedade Brasileira para a Organização do Conhecimento (ISKO Brasil)
Rua Iara Clube, 85 – Cascata – Marília (SP) – CEP 17515-330
CNPJ 10.262.169/0001-73
Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, no Auditório II da Biblioteca
Central da Universidade Federal de Pernambuco, às 18h, realizou-se a Assembleia Geral da
Sociedade Brasileira para a Organização do Conhecimento (ISKO Brasil). Assim, nos
termos regimentais, e uma vez não havendo quórum para a abertura em primeira
convocação o professor Renato Rocha Souza, vice-presidente da ISKO Brasil, abriu a
assembleia, em segunda convocação, às 18h30, estando ainda presentes os demais membros
da diretoria, Helen de Castro Silva Casarin (tesoureira) e Fabio Assis Pinho (secretário),
redator desta ata, bem como os sócios que assinaram a lista de presença anexa a esta ata.
Não houve entrega de procurações. O presidente da ISKO Brasil, professor José Augusto
Chaves Guimarães, justificou sua ausência. A pauta da assembleia foi apresentada para a
audiência: 01) Análise e apreciação do Relatório de Atividades da ISKO-Brasil de
2015-2017. O vice-presidente relatou que nessa gestão (2015-2017) o presidente e o vicepresidente da ISKO Brasil representaram a entidade de forma intensa nos eventos nacionais
e internacionais. Relatou, ainda, que foram realizados o III Congresso Brasileiro de
Organização e Representação do Conhecimento (III ISKO-Brasil), na cidade de Marília
(SP), no período de 17 a 19 de setembro de 2015, o 14th International ISKO Conference na
cidade do Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 27 e 29 de setembro de 2016 e o IV Congresso
Brasileiro de Organização e Representação do Conhecimento (IV ISKO Brasil), na cidade
do Recife (PE) entre os dias 19 e 21 de setembro de 2017. Os três eventos resultaram em
debates científicos, apresentações de trabalhos e publicação de anais. O vice-presidente
registrou, ainda, que em relação à ISKO International, do qual faz parte de seu conselho
consultivo, existe uma discussão a respeito da mudança de sua sede. Por conta disso, o vicepresidente reafirmou a importância da realização dos eventos científicos e da manutenção
do Congresso da ISKO Brasil e da continuidade da presença de um membro brasileiro no
conselho consultivo da ISKO International. Após o término da explanação das atividades, o
vice-presidente colocou em votação e o relatório foi aprovado por unanimidade. 02)
Análise e apreciação dos Balanços Contábeis da ISKO-Brasil referente ao biênio 20152016. A tesoureira da ISKO Brasil, professora Helen de Castro Silva Casarin, apresentou os
balanços contábeis do biênio 2015-2016. Inicialmente a tesoureira apresentou a quantidade
de membros por ano, a saber: em 2014 havia 63 membros, em 2015 havia 85 membros, em
2016 havia 72 membros e em 2017 ela contabilizou 65 membros. Após essa explanação, a
tesoureira apresentou os valores de repasse à ISKO International por ano, a saber: em 2015
o repasse foi de 619,50 Euros, em 2016 o repasse foi de 801,75 Euros e em 2017 o repasse
foi de 1.260,00 Euros. Por conta disso, a tesoureira salientou o decréscimo do número de
associados e o aumento dos custos de manutenção da Sociedade. A tesoureira salientou que
as contas estão positivas, mas que é necessário pensar em alternativas para aumentar a
receita da Sociedade. A tesoureira relatou ainda que, ao verificar a situação fiscal da

Sociedade para a redação do relatório final da gestão, foi constatado que não houve a
entrega da declaração de imposto de renda da Sociedade do ano de 2015. A tesoureira
informou que estão sendo tomadas as devidas providências para resolver essa pendência. A
tesoureira informou ainda que a Sociedade não possui registro junto a Prefeitura de Marília,
atual endereço da sede. Salientou que os custos são baixos e que seria interessante que se
fizesse o devido registro. Em seguida, a tesoureira passou a palavra para a conselheira
fiscal, professora Cristina Dotta Ortega que, representando os demais conselheiros fiscais,
procedeu à leitura do parecer a respeito dos balanços de 2015 e 2016. Após a leitura, o vicepresidente colocou o parecer e os balanços em votação e estes foram aprovados por
unanimidade. 03) Eleição da Diretoria da ISKO-Brasil para o biênio 2017-2019. O vicepresidente apresentou o pedido da única chapa inscrita, feito nos moldes do edital de
convocação, por meio de comunicação escrita dirigida ao presidente. Um dos membros da
chapa, professor Gilberto Gomes Cândido, apresentou a proposta da chapa inscrita e exibiu
um vídeo institucional. Após a apresentação, o vice-presidente colocou a candidatura em
votação e ela foi aprovada por unanimidade, sendo assim constituída: Thiago Henrique
Bragato Barros (presidente), Deise Maria Antonio Sabbag (vice-presidente), Natalia
Bolfarini Tognoli (secretária) e Gilberto Gomes Cândido (tesoureiro). O vice-presidente
parabenizou a nova diretoria. 04) Eleição de dois membros para o Conselho Consultivo.
Em decorrência da vacância de duas vagas para o conselho consultivo, o vice-presidente
colocou o tópico em discussão e foram eleitos os seguintes membros, a saber: José Augusto
Chaves Guimarães e Renato Rocha Souza. 05) Eleição de dois membros para o Conselho
Fiscal. Em decorrência da vacância de duas vagas para o conselho fiscal, o vice-presidente
colocou o tópico em discussão e foram eleitos os seguintes membros, a saber: Vânia Mara
Alves Lima e Zaira Regina Zafalon. 06) Local para a realização do V Congresso ISKOBrasil, em 2019. O vice-presidente abriu o tópico para discussão e houve a candidatura da
Universidade Federal do Pará (UFPA), na cidade de Belém (PA). A cidade foi eleita por
unanimidade. 07) Assuntos Gerais: trabalhos premiados no IV Congresso ISKO Brasil
(Recife, PE). O secretário, professor Fabio Assis Pinho, divulgou os dois trabalhos
premiados durante o IV Congresso da ISKO Brasil, a saber: Camila Mariana Aparecida da
Silva e Cristina Dotta Ortega com o trabalho intitulado “Das propostas que antecederam o
número de chamada: a ordenação de documentos nos manuais francófonos de
Biblioteconomia de meados do século XIX a 1930” e Mário Barité e Mirtha Rauch com o
trabalho intitulado “Systematifier: ao rescate duma ferramenta útil na analise de domínio”.
Como não havia outros assuntos a serem tratados, o vice-presidente encerrou a seção.
Recife (PE), 20 de setembro de 2017.
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