


A Fundação

A Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo Público da 
Bahia – FPC foi instituída pela Lei nº 8.538, de 20 de dezembro de 

2002, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, conforme o 
disposto na Lei nº 6.812, de 18 de janeiro de 1995, com 

personalidade jurídica de direito público nos termos da lei 9.582 de
12 de julho de 2005, dotada de autonomia administrativa e financeira, 

patrimônio próprio, com sede e fôro na Cidade do Salvador,
jurisdição em todo o Estado da Bahia.

Além de outras ações/obrigações contidas
em regimento e estatuto, abriga o Sistema
de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia

vinculado à sua Diretoria de Bibliotecas
Públicas, que operacionaliza parte das ações

voltadas para as 8 bibliotecas públicas estaduais
e 1 virtual a saber:
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Unidades



Promove ainda a Assistência Técnica às
bibliotecas públicas municipais baianas, pontos

de leitura, espaços de leitura e bibliotecas
comunitárias, implantando e modernizando
estes equipamentos, além de capacitar os

profissionais que neles atuam.

Unidades



Organograma



• Diretor Geral:
Ubiratan Castro de Araújo (71) 3116-6910 / 6911 FAX (71) 3116-6660

E-mail: fpc@fpc.ba.gov.br

• Chefe Gabinete:
Andréa Montenegro (71) 3116-6912 / 6913 FAX (71) 3116-6660

E-mail: gabinete@fpc.ba.gov.br

• Procurador Chefe:
• Florêncio Magalhães Matos (71) 3116-6559 FAX (71) 3116-6660

e-mail: proju.fpc@fpc.ba.gov.br

• Assessoria Técnica Chefe: 
• Caroline Guimarães Melo (71) 3116-6915/16 FAX (71) 3116-6914

E-mail: cmelo@fpc.ba.gov.br

• Assessoria Técnica (editais):
• Ana Walkíria Coelho Ribeiro (71) 3116-6674

E-mail: walkiria.coelho@fpc.ba.gov.br

• Assessor de Comunicação: 
• André Santana (71) 3116-6918/6676 FAX (71) 3116-6660

E-mail: andre.santana@fpc.ba.gov.br

• Diretoria do Livro e da Leitura:
Mayrant Gallo (71) 3116-6922 / 3116-6923

E-mail: dll.fpc@fpc.ba.gov.br

• Assessoria de Projetos: 
• Sergio Rivero (71) 3116-6925

E-mail: sergiorivero2007@gmail.com

Dirigentes e Equipe



• - Diretoria Administração, Orçamento e Finanças:
Marcus Cendon (71) 3116-6926 / 6924

E-mail: marcus.cendon2@fpc.ba.gov.br

• Gerente Financeiro
Jéferson Santos (71) 3116-6635 FAX (71) 3116-6527

E-mail: jeferson.sotero@fpc.ba.gov.br

• Gerente Administrativa
Jussara Amaral (71) 3116-6914 / 6932
E-mail: jussara.amaral@fpc.ba.gov.br

• Diretoria de Bibliotecas Públicas:
Ivanise Azevedo Tourinho (71) 3116-6838 / 6839

E-mail: dibip.fpc@fpc.ba.gov.br

• Gerência do Sistema de Bibliotecas Públicas: 
• Marcos Paulo Viana (71) 3116-6841 / 6846

E-mail: gesb.fpc@fpc.ba.gov.br

• Gerência Técnica (GETEC): 
• Emile Lantyer (71) 3117-6075 / 6073

E-mail: emile.lantyer@fpc.ba.gov.br

Dirigentes e Equipe



• Modernização da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, com a
aprovação pelo MINC do novo Plano de Trabalho e o aditamento do 
Convênio até maio de 2013;

• Lançamento da Biblioteca Virtual 2 de Julho que disponibiliza via 
WEB documentos sobre a história da Bahia;

• Implantação do Sistema de Gerenciamento de Acervo Pergamum 
em todas as 8 unidades de bibliotecas do Sistema Estadual, com 
disponibilização via módulo web;

• Implantação de Espaços de Leitura perfazendo um total de 51 
pontos até agosto/2012;

• Assistência Técnica à implantação e modernização de bibliotecas 
Públicas municipais, incluindo-se capacitação técnica, 
informatização dos serviços e reorganização física destes espaços.

Principais ações em andamento



Cenário Interno:

• Infra-estrutura tecnológica a quém do ideal;

• Quadro de pessoal (técnico e administrativo) 
insuficiente;

• Ausência de uma política efetiva de desenvolvimento 
de coleções;

• Espaços físicos necessitando de uma 
modernização/reforma.

Desafios



Desafios
Cenário Externo:

• Área geográfica de atuação muito extensa;

• Grande número de municípios para atendimento 
(417);

• Falta de pessoal qualificado nas bibliotecas públicas 
municipais (auxiliares de bibliotecas e 
bibliotecários(as));

• Dificuldades logísticas para atuação nos municípios;

• Renovação do quadro de gestores municipais 
(prefeitos(as) e secretários(as)) a partir do ano de 
2013.



Oportunidades

• Alinhamento com a política cultural do MinC;

• Encontros regionais, setoriais e estadual de Cultura 
com vistas a implantação de políticas públicas para a 
área do livro, literatura e bibliotecas;

• Surgimento de editais que contemplam a área do 
livro, leitura e bibliotecas;



Perspectivas futuras
• Atualização e ampliação da infra-estrutura 

tecnológica;

• Ampliação do quadro de pessoal (técnico e 
administrativo) através da contratação, via concurso 
público, tanto nas unidades estaduais quanto nas 
municipais;

• Requalificação física de todas as unidades estaduais 
de bibliotecas;

• Capacitação/requalificação do quadro de pessoal 
interno;

• Contratação de mão-de-obra para realização de 
atividades de incentivo a leitura nas bibliotecas 
públicas estaduais através da modalidade de edital 
Público.



Marcos Viana
Gerência do Sistema de Bibliotecas Públicas

marcospaulo.viana@fpc.ba.gov.br

gesb.fpc@fpc.ba.gov.br


