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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS – 

CONEARQ. Reuniu-se no dia 13 de março de 2006, às 15 horas, na Secretaria de 

Justiça e Direitos do Cidadão (SEJDIC), no “prédio da Central do Brasil”, o conselho 

Estadual de Arquivos – CONEARQ, para aprovação do seu regimento, com a presença 

de Marcos Guimarães Sanches (Diretor de Arquivo Público Estado do Rio de Janeiro e 

Vice-Presidente do CONEARQ); a representante do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro Beatriz Kushnir (titular); o representante do Arquivo Público do Estado do Rio 

de Janeiro Francisco Alfredo Monte Vianna Pires (titular); os representantes da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB Eliana Balbina Flora Sales (titular) e 

Maria Celina Soares de Mello e Silva (suplente); o representante da Associação 

Nacional de História – ANPUH-RJ Paulo Knauss de Mendonça (titular); a representante 

do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas – CPDOC/FGV Regina da Luz Moreira (titular); os 

representantes do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ Maria Izabel de Oliveira 

(titular) e Carlos Augusto Silva Ditadi (suplente); os representantes do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro Cybelle Moreira de Ipanema (titular) e Elysio 

Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior (suplente); a representante da Secretaria de 

Estado de Administração e Reestruturação Miriam Alves de Lima (suplente); a 

representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação Tânia Maria 

Tavares Bessone Cruz Ferreira (titular); os representantes da Secretaria de Estado de 

Cultura Julia Maria Gabay (titular) e Cristina Luiza Goulart de Amarante (suplente); as 

representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos do Cidadão Carla Regina 

Petrópolis Vieira de Castro Freitas (titular) e Ana Paula Machado Borges (suplente); e a 

representante da Universidade Federal Fluminense Glaucia da Rocha Figueiredo 

(titular). A sessão foi aberta pelo Diretor de Arquivo Público Estado do Rio de Janeiro e 

Vice-Presidente do CONEARQ, Marcos Guimarães Sanches, cumprimentando seus 

pares pela concretização da manutenção da regularidade das reuniões do Conselho. 

Após aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 27 de dezembro de 2005, 

iniciou-se a discussão geral a respeito do regimento do CONEARQ, redigido pela 

comissão selecionada na citada reunião. Tal discussão procedeu-se com a leitura e 
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crítica do dito regimento do CONEARQ, com o principal ponto de debate girando em 

torno da definição dos limites entre o arquivo público e o privado no capítulo 2. 

Decidido o formato do texto final, o Diretor de Arquivo Público Estado do Rio de 

Janeiro e Vice-Presidente do CONEARQ, Marcos Guimarães Sanches, que presidia a 

reunião, comprometeu-se a uniformizá-lo de acordo com a normatização oficial. 

Posteriormente, em assuntos gerais, a representante do IHGB questionou a ausência de 

um representante do IHGB-RJ no CONEARQ. O Presidente da reunião mostrou-se 

satisfeito com a primeira reunião de trabalho efetiva do Conselho. Ressaltou, também, a 

necessidade da elaboração de uma Lei Estadual de Arquivos, dando a esta proposta 

caráter prioritário reuniões vindouras. Para tal, pretende fornecer subsídios aos 

conselheiros para que haja um trabalho conjunto na elaboração desta Lei, até o fim do 

mês de março de 2006. Dito isto, o Presidente da reunião destacou a não-interferência 

de nenhum dos Secretários de Justiça durante sua administração nos assuntos do 

arquivo, e encerra a sessão. Eu, Marcos Guimarães Sanches, Vice-Presidente do 

CONEARQ lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pelo presidente e demais 

Conselheiros que assim o desejarem. 

 


