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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS – 

CONEARQ. Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, foi 

realizada a segunda reunião do Conselho Estadual de Arquivos, no Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro, sito à Praia de Botafogo, 480. A reunião teve início às 

quatorze horas e quinze minutos, sob a direção do Vice Presidente do CONEARQ e 

Diretor-Geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ, Carlos 

Roberto Bastos Freitas, quando estiveram presentes os Conselheiros efetivos e 

suplentes, conforme lista de presença, a saber: Lana Lage da Gama Lima, Maria Goretti 

Garcia Brandão, Helena Theodoro, Joana Ivete Duna Magno de Jesus, Marília Cabral 

Xavier, Francisco Alfredo Monte Vianna Pires, Carla Regina Petrópolis Vieira de 

Castro Freitas, Júnia Guimarães e Silva, Sonia Helena da Costa Kaminitz, Marcio 

Ronaldo Leitão Teixeira, Maria Izabel de Oliveira, Adelina Maria Novaes e Cruz, Jeane 

Motta de Macedo. A seguir, o dirigente, expôs a finalidade da convocação dos 

conselheiros com intuito de dar continuidade aos trabalhos do CONEARQ, empossar os 

novos conselheiros e discutir os assuntos propostos na pauta da reunião do mês de abril 

do corrente ano, que não ocorreu tendo em vista a mudança de governo. O Diretor-Geral 

propôs ao plenário que fossem agendadas quatro reuniões anuais e, a seguir, apresentou 

a Museóloga Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro Freitas, como suplente do 

APERJ em substituição à Lícia Carvalho Medeiros. O representante do APERJ, Dr. 

Francisco Alfredo Monte Viana Pires, esclareceu que se faz necessária uma revisão no 

regimento do CONEARQ. Após a explanação feita pelo mesmo, e, tendo em vista que 

todos os representantes foram convocados através dos ofícios nº1/2002 de vinte e seis 

de novembro de dois mil e dois, acompanhados de cópia da ata da primeira reunião, que 

foi lida e aprovada após as devidas correções. A representante da Associação de 

Arquivistas Brasileiros - AAB, Jeane da Motta Macedo apresentou deliberação sobre 

arquivamento, forneceu uma cópia ao Diretor-Geral ressaltando a importância do 

CONEARQ na conscientização dos municípios para a criação de seus arquivos através 

das prefeituras. O dirigente explanou a experiência da criação do Arquivo Municipal de 

Campos dos Goytacazes e a parceria estabelecida entre o APERJ, a Universidade do 

Norte Fluminense – UENF e a  Prefeitura daquele município que subsidiaram através 

dos técnicos do APERJ em conjunto com funcionários da UENF a elaboração do 

projeto proposto para o Arquivo Municipal até a sua consolidação. O representante do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcio Ronaldo Leitão Teixeira, 

esclareceu que o projeto das unidades regionais é responsável pela gestão dos arquivos 
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intermediários e sugeriu que, no caso de documentação permanente, esta poderia ser 

recolhida aos arquivos municipais. Partindo desta premissa os Conselheiros concluíram 

que se faz necessária a criação de grupos de trabalho, bem como de comissões por 

serem mais conjunturais e garantirão seu funcionamento, independente de quem assuma 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Maria Izabel, representante do CONARQ, 

propõe a criação da Câmara Técnica de Arquivos Municipais, que deve ser definida de 

acordo com sua especificidade, visando a integração entre CONARQ e CONEARQ, 

estabelecendo temas de discussão afins, como a criação da Câmara de Classificação e a 

Câmara de Gestão que fornecerá subsídios para as Secretarias Estaduais. A vice-

presidente da AAB, Jeane Macedo, informa que uma das tarefas do CONEARQ, seria a 

discussão de diretrizes para a utilização e de que maneira seria a regulamentação de uso 

dos documentos eletrônicos. A Historiadora Margareth da Silva, ex-assessora técnica do 

APERJ, declarou que não há uma gestão informacional no Governo do Estado e para 

lidar com a produção da massa documental estadual, é prioritária a reestruturação da Lei 

Estadual de Arquivos e Conservação da informação.  A proposta apresentada consistiu 

na formação de um grupo de estudos da Lei Estadual de Arquivos, verificação dos 

instrumentos legais e constituição de uma comissão especial. Outras sugestões serão 

apresentadas na próxima reunião. A Profª. Drª. Lana Lage da Gama Lima, enfatizou a 

importância da criação de uma Câmara de Gestão que incumbir-se-ia de rever e propor 

modificações na Lei Estadual. A sugestão apresentada por Maria Izabel, consistiu na 

elaboração do conteúdo da legislação por um grupo composto por técnicos do APERJ 

com a responsabilidade de utilizar a Lei Federal como norteador e ainda, outros 

exemplos de leis estaduais com o objetivo de  fornecer uma pauta encaminhada 

posteriormente ao CONEARQ para sua discussão nas reuniões e possa fornecer o apoio 

para a elaboração da Lei Estadual. A Profª. Drª. Lana Lage, enfatizou a necessidade da 

criação da Comissão, para apresentar a proposta ao CONEARQ,  tendo em vista que a 

mesma tem mais envolvimento com o assunto em questão. Foram aprovadas duas 

propostas: 1) Criação da Câmara Técnica de Gestão com nove representantes: um 

assessor jurídico, dois técnicos do APERJ, um representante da Câmara técnica de 

Gestão do CONARQ, um da Secretaria de Administração, um do DETRAN, um do 

Poder Legislativo, um do Poder Judiciário e um do PRODERJ; 2) Criação da Comissão 

Especial para revisão da Lei Estadual de Arquivos produzida e discutida no 

CONEARQ, com cinco representantes: dois do APERJ, um da SARE, um do Gabinete 

Civil e um assessor jurídico. A Câmara Técnica e a Comissão Especial terão autonomia 
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para convidar assessores conforme julguem necessário. A Museóloga, Júnia Silva, 

propôs a divisão em três níveis: executivo, legislativo e judiciário. Os Conselheiros 

discordaram desta sugestão, pois entenderam que neste caso não haverá uma base 

comum. Os representantes destas esferas do governo deverão ser convocados para 

discussão antes da finalização do documento e deverão ser separadas posteriormente. A 

representante da FGV/CPDOC, Adelina Cruz, sugeriu que fossem pleiteadas junto ao 

CONARQ a participação de dois representantes indicados pelo CONEARQ, na Câmara 

Técnica de Arquivos Municipais, o que evitará a criação de mais uma comissão e sim, 

deveria haver uma parceria entre os Conselhos. A Subsecretária de Direitos Individuais 

e Coletivos, Helena Theodoro, declarou que a criação dos conselhos de arquivo são 

fundamentais para a manutenção da política de arquivos, independente de quem  assuma 

o Governo do Estado. A Profª. Drª. Lana Lage ponderou que os representantes indicados 

para compor a Câmara Técnica de Arquivos Municipais do CONARQ, deveriam ser  

escolhidos dentre os que possuam estabilidade funcional e não precisam ser membros 

do CONEARQ; a exigência para ocupação desta vaga, consistirá na formação técnica 

compatível e possuir experiência comprovada de trabalho em arquivo. Os dois 

representantes indicados para compor a Câmara Técnica de Arquivos Municipais do 

CONARQ foram: Jeane Motta de Macedo – AAB e Daniele França Sampaio Cunha – 

APERJ, por se adequarem no perfil estabelecido pelo CONEARQ. Após a indicação e 

aprovação dos dois representantes que serão encaminhados para apreciação ao 

presidente do CONARQ, com o objetivo de compor a Câmara Técnica de Arquivos 

Municipais. O Diretor-Geral finalizou a reunião com alguns informes e, nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinqüenta e dois minutos. 

Eu, Daniele França Sampaio Cunha, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que dato e 

assino.  Rio  de  Janeiro, dezessete de dezembro de dois mil e dois. 

 


