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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS - 

CONEARQ. Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, 

na Secretaria de Estado da Casa Civil, no Auditório Militar, situado no Prédio Anexo do Palácio Guanabara, 

realizou-se a décima primeira reunião do Conselho Estadual de Arquivos, com a presença de Paulo Knauss 

de Mendonça, Diretor Geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e Vice-Presidente do 

CONEARQ; a representante do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ, Carla Regina 

Petrópolis Vieira de Castro Freitas (titular), o representante do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – 

AGCRJ, Antônio Sérgio Silva de Souza (titular); o representante da Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro – ALERJ, Carlos Henrique Ferreira da Silva (suplente); a representante da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros – AAB, Maria Celina Soares de Mello e Silva (titular); a representante do Conselho 

Nacional de Arquivos – CONARQ, Carmen Teresa Coelho Moreno (titular); o representante da Secretaria 

de Estado da Casa Civil – SECC, André Souza Fonseca (suplente); a representante da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Paulina Aparecida Marques Vieira Albuquerque (suplente); a 

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

Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), Adelina Maria Alves Novaes e Cruz (titular) e ainda, como convidados, a 

Assessora Técnica do APERJ, Fernanda de Moraes Costa; e a Assessora Especial da Subsecretaria de 

Gestão da Secretaria de Estado da Casa Civil, Maria Rosangela da Cunha. Foi justificada a ausência dos 

seguintes membros: representante do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ, Beatriz Kushnir 

(suplente); da representante da Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB, Eliana Balbina Flora Sales 

(suplente); da representante da Associação Nacional de História - ANPUH-RJ, Ângela de Castro Gomes 

(suplente); da representante do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, Maria Izabel de Oliveira 

(suplente); do representante da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, Marco Antônio Horta (titular); e 

da representante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Sonia Helena da Costa 

Kaminitz (titular). A sessão foi aberta por Paulo Knauss, procedendo-se à posse dos novos conselheiros 

indicados e reconduzidos no biênio 2011/2012, conforme publicação no DOERJ de 04/04/2011, dos quais 

ainda restam assinatura de posse: o representante da Secretaria da Casa Civil, Marco Antonio Horta, 

(titular); a representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT, Fabiana Machado de 

Melo (suplente); a representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Maria da 

Conceição M. Benaion (titular); a representante do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ, 

Beatriz Kushnir (suplente); a representante da Universidade Federal Fluminense – UFF, Gláucia da Rocha 

Figueiredo Lima (suplente); a representante da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, Jeane Motta de 

Macedo (titular); a representante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Sonia 



Helena da Costa Kaminitz (titular); e a representante da Associação Nacional de História – ANPUH-RJ, 

Ângela Castro Gomes (suplente). Mister ressaltar que, conforme publicado no DOERJ de 25/11/2011, foi 

feita a substituição dos seguintes membros: assumindo como representante da Secretaria de Estado de 

Cultura – SEC, Fátima Cristina dos Santos Gonçalves Fonseca Moreira (titular); do representante da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Jorge Luiz da Silva Amorim (titular); das 

representantes da Associação Nacional de História – ANPUH-RJ, Márcia Regina Romeiro Chuva (titular) e 

Ana Maria Mauad (suplente). Em seguida deu-se início à leitura da ata da X Reunião, realizada em 20 de 

junho de 2011, a qual foi aprovada. Falou sobre a importância da assinatura do termo de posse para 

cumprimento do Regimento e da necessidade de novas indicações no caso de substituição relacionadas aos 

membros conselheiros. Discorreu a respeito do Decreto Estadual nº 43.156, de 26 de agosto de 2011, de 

iniciativa do CONEARQ, dispondo sobre o acesso aos documentos produzidos e acumulados por órgãos de 

inteligência e informação, incluindo aqueles relacionados ao período do regime militar no Brasil, no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro. Informou ainda as providências tomadas através do Ofício Circular assinado 

pelo Dr. Régis Fichtner no sentido de solicitar aos órgãos e entidades responsáveis  que procedam à 

identificação e ao recolhimento ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ, de todo e 

qualquer documento produzido e acumulado por órgãos de inteligência e informação, inclusive  pelas 

extintas Delegacias de Polícia Política, pelas unidades de inteligência da Polícia Civil e Militar do Estado e 

pelas Assessorias de Informação dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, especificamente 

os documentos relacionados ao período do regime militar no Brasil,  no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Após, fez um informe da publicação do tombamento do Fundo de Presidência da Província pelo INEPAC. 

Em seguida, discorreu a respeito do livro da história administrativa que está em fase final, com previsão de 

lançamento até o primeiro semestre de 2012. Após, sugeriu uma nova proposta e formação da Comissão 

Especial de Assuntos Normativos, passando a palavra à Maria Rosangela da Cunha. Esta apresentou o 

andamento do Programa de Gestão de Documentos do Governo, bem como mencionou a importância e 

urgência de nomes para a referida Comissão, sendo sugeridos: um representante da UNIRIO; um 

representante da ALERJ; um representante do CONARQ; e um representante do APERJ. Retomando a 

palavra, Paulo Knauss fez menção ao relatório do I Encontro Estadual de Arquivos, informando que a 

iniciativa repercutiu bem em outros Estados, e ainda citou a importância da participação das instituições na 

Conferência Nacional de Arquivos, Sessão Regional, prevista para os dias 20 e 21 de outubro de 2011 em 

Belo  Horizonte. Paulo Knauss passou a palavra à Maria Rosangela da Cunha, que mencionou a integração 

dos processos ao Tribunal de Contas do Estado pelo próprio sistema, sendo enviado diretamente para o E-

Dofs do Diário Oficial da Imprensa Oficial. Paulo Knauss, em assuntos gerais, mencionou a invasão e 

subtração de documentos do Arquivo de Petrópolis, e em seguida citou a situação do Convento São 

Bernardino, em Angra dos Reis, sendo este um centro de conservação da Costa Verde, área de patrimônio 

coordenado também pelo IPHAN. Adelina Novaes sugeriu uma visita dos membros do CONEARQ ao 

referido Convento. Além disso, informou o fechamento temporário do acervo do CPDOC, por um período 

de 4 (quatro) meses, em detrimento da construção da nova lâmina da FGV. Tomando a palavra, Paulina 



Albuquerque mencionou a aprovação da tabela de temporalidade do IFES. Após o agradecimento pela 

presença de todos os participantes e nada mais havendo a tratar, Paulo Knauss de Mendonça deu por 

encerrados os trabalhos da décima primeira reunião do Conselho Estadual de Arquivos, às dezessete horas. 

Eu, Paulo Knauss de Mendonça, Vice-Presidente do CONEARQ, lavrei e assinei a presente ata. 

 


