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comissão de Assessor III, símbolo DAI-5, do Instituto Estadual do Am-
biente - INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente. Processo nº E-
07/500115/2011.

NOMEAR JAUSTER FERREIRA DE LIMA para exercer, com
validade a contar de 01 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de
Assessor III, símbolo DAI-5, do Instituto Estadual do Ambiente - INEA,
da Secretaria de Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Ga-
briel Silva Ribeiro, matrícula nº 390299-6. Processo nº E-
07/500115/2011.

NOMEAR LEDIACY PEREIRA MURTA, matrícula nº 360432-
9, para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, o
cargo em comissão de Assessor III, símbolo DAI-5, do Instituto Es-
tadual do Ambiente - INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente, an-
teriormente ocupado por Rafael Borges de Almeida, matrícula nº
390529-6. Processo nº E-07/500115/2011.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, CLAUDIO FRANCISCO DIAS RODRIGUES, matrícula nº
390285-5, do cargo em comissão de Adjunto II, símbolo DAI-2, do
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, da Secretaria de Estado do
Ambiente. Processo nº E-07/500115/2011.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, RICARDO DUTRA FORTUNA DE AZEVEDO matrícula nº
868369-0, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DAS-8,
da Assessoria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, AURENY MARTINS DE CARVALHO, Contador "C", matrícula nº
0820034-7, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DAS-
8, da Assessoria de Contabilidade Analítica, do Departamento Geral
de Administração e Finanças, da Secretaria de Estado de Trabalho e
Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, DINIZ DE OLIVEIRA NUNES, matrícula nº 0816229-9, do cargo
em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DAS-8, da Assessoria de
Controle Interno, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, ANDRE AUGUSTO HENTZY SOARES do cargo em comissão
de Coordenador, símbolo DAS-8, da Coordenadoria de Geração de
Renda, da Superintendência de Política de Trabalho, da Subsecreta-
ria-Adjunta de Atendimento ao Trabalhador e Relações Trabalhistas,
da Subsecretaria, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, NELSON FERREIRA CARDOSO AFONSO, matrícula nº
949351-1, do cargo em comissão de Gerente, símbolo DAS-8, da Ge-
rência Financeira, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, ANA ALICE DA SILVA CARVALHO, matrícula nº 952792-0, do
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Assessoria de
Informática, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, LUANNY FREITAS RODRIGUES, matrícula nº 957115-9, do
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Superintendência
de Relações Trabalhistas, da Subsecretaria-Adjunta de Atendimento
ao Trabalhador e Relações Trabalhistas, da Subsecretaria, da Secre-
taria de Estado de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, AIRES LAGO DOS SANTOS matrícula nº 944165-0, do cargo
em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado
de Trabalho e Renda.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de
2011, INÊZ MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BARBOSA DA
SILVA, matrícula nº 898856-0, do cargo em comissão de Chefe de
Serviço, símbolo DAI-6, da Secretaria de Estado de Trabalho e Ren-
da.

NOMEAR PRISCILA GOMES para exercer, com validade a
contar de 01 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assistente
II, símbolo DAI-6, da Secretaria de Estado de Cultura, anteriormente
ocupado por Maria Aline de Matos Póvoa, matrícula n° 891103-4.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 01 de ja-
neiro de 2011, ROSIMAR ABREU LEAL, matrícula nº 0949604-3, do
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Coordenadoria
de Programas e Projetos Institucionais, da Secretaria de Estado de
Assistência Social e Direitos Humanos. Processo nº E-23/21/2011.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 06 de ja-
neiro de 2011, MAÍNA CELIDONIO DE CAMPOS do cargo em co-
missão de Assessor, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado de As-
sistência Social e Direitos Humanos. Processo nº E-23/22/2011.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 01 de ja-
neiro de 2011, MARIA CHRISTINA FONTAINHA CARNEIRO, matrí-
cula nº 0963277-9, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-
7, da Coordenadoria de Defesa Social e Promoção da Cidadania, da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Pro-
cesso nº E-23/17/2011.

EXONERAR, com validade a contar de 07 de janeiro de
2011, SHEILA LIMA DOS SANTOS, matrícula nº 0946877-8, do cargo
em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 27 de de-
zembro de 2010, LILIAN FRANÇA AMEIJEIRAS, matrícula nº
0966108-3, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Pro-
cesso nº E-23/2396/2010.

EXONERAR ISABEL CRISTINA SILVA DIAS, matrícula nº
0191691-5, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

NOMEAR MARCIA CORREA OLIVIA para exercer o cargo
em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por Isabel Cristina Silva
Dias, matrícula nº 0191691-5.

NOMEAR ARMANDO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA, ma-
trícula nº 0921332-3, para exercer o cargo em comissão de Coorde-
nador, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer,
anteriormente ocupado por Alexandre Zappala.

EXONERAR NEIDIR TITO NETO RODRIGUES DE ALMEI-
DA, matrícula nº 100642-8, do cargo em comissão de Chefe de Di-
visão, símbolo DAS-7, da Divisão Comercial, do Departamento de
Marketing, da Vice-Presidência de Marketing, da Superintendência de
Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer.

NOMEAR FELLIP NOGUEIRA DOS PASSOS para exercer,
com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comis-
são de Assistente, símbolo DAS-6, do Departamento de Marketing, da
Vice-Presidência de Marketing, da Superintendência de Desportos do
Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer, anteriormente ocupado por Ana Maria de Souza Gal-
vão, matrícula nº 100693-1.

NOMEAR ROBERTA TEIXEIRA DOS SANTOS para exercer
o cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Se-
cretaria de Estado de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por An-
dré Luiz da Silveira Bruno.

NOMEAR SHEILA DA SILVA FERREIRA para exercer, com
validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de
Auxiliar, símbolo DAI-6, da Superintendência de Desportos do Estado
do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer, em vaga criada pelo Decreto nº 42434, de 30/04/2010.

NOMEAR FERNANDO DIAS JUNIOR para exercer, com va-
lidade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de
Auxiliar Técnico, símbolo DAI-6, da Superintendência de Desportos do
Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer, em vaga criada pelo Decreto nº 42434, de
30/04/2010.

NOMEAR THAIS REICHOFFER MONTEIRO para exercer,
com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comis-
são de Auxiliar Técnico, símbolo DAI-6, da Superintendência de Des-
portos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Es-
tado de Esporte e Lazer, em vaga criada pelo Decreto nº 42434, de
30/04/2010.

Id: 1069807

DE 06 DE JANEIRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, consoante
delegação de competência nos termos do art. 1º, inciso VI, do De-
creto nº 40.644/2007, tendo em vista o que consta no processo nº E-
03/015958/2010, bem como em cumprimento à decisão judicial pro-
ferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2008.004.01066, em
trâmite junto à Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro,

RESOLVE:

NOMEAR AMANDA BALDO POSSOLO, com validade a contar de 17
de março de 2008, aprovada e classificada em 5º lugar, para provimento
no cargo efetivo de Professor Inspetor Escolar, no âmbito da Coorde-
nadoria Regional Serrana III, do Quadro Permanente da Secretaria de
Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a
respectiva pontuação obtida no Concurso Público do ano 2007.

Id: 1069799

DE 06 DE JANEIRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de
suas atribuições, notadamente em razão da delegação de competên-
cia ventilada no art. 1º, inciso VI, do Decreto Estadual nº 40.644/2007,
em cumprimento à decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n°
0001509-79.2010.8.19.0011 perante a Décima Quarta Vara de Fazen-
da Pública da Comarca da Capital, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° E-09/11051/1702/2010,

RESOLVE:

NOMEAR, sub judice , FLÁVIA GOES MONTEIRO ROMERO DE
BARROS, para ocupar o cargo de Delegado de Polícia de 3ª Classe,
do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
da Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro,
de acordo com a colocação obtida no certame realizado, não sendo
autorizado, entretanto, o exercício da respectiva função ou a percep-
ção de qualquer remuneração até o final do processo.

Id: 1069757

DE 06 DE JANEIRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de
suas atribuições, notadamente em razão da delegação de competên-
cia ventilada no art. 1º, inciso VI, do Decreto estadual nº 40.644, de
08 de março de 2007, em cumprimento à decisão judicial proferida
nos autos da Ação Ordinária n° 0330512-36.2010.8.19.0001 em trâ-
mite perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública
da Comarca da Capital e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° E-09/10682/1702/2010,

RESOLVE:

NOMEAR, na condição sub judice, o candidato MARCELO BIT-
TENCOURT LUIZ, para ocupar o cargo de Investigador Policial de 3ª
Classe, do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança, de acordo com a
classificação obtida no certame, em vaga decorrente do concurso pú-
blico realizado em 2005, conforme edital publicado no DOERJ nº 214,
de 21.11.2005.

Id: 1069763

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DE 06/01/2011

PROC. Nº E-12/2121/2010 - HOMOLOGO os procedimentos e o re-
sultado da Licitação por Pregão Eletrônico nº 0027/2010 realizada no
Sistema SIGA -www.compras.rj.gov.br, onde a Sra. Pregoeira adjudi-
cou os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 30 e 33 em favor da licitante
KARDU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, e os lotes 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 34, 35, 36, 37 e 38, em favor da licitante GRANÁ 298 DIS-
TRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Id: 1069805

CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CONEARQ Nº 05 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS - CO-
NEARQ, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor da IX
reunião plenária ocorrida em 31 de agosto de 2010 e os termos do
artigo 8º, parágrafo único, do Decreto nº 29.387, de 15 de outubro de
2001, e tendo em vista o que consta do processo nº E-
12/130.413/2010,

RESOLVE :

Art. 1º - Prorrogar, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo previsto no
art. 5º da Deliberação CONEARQ nº 03, de 17 de maio de 2010, pu-
blicada no D.O. de 18 de maio de 2010, retificada no D.O. de 24 de
maio de 2010, que constituiu a Comissão Especial para Assuntos Nor-
mativos, com o objetivo de elaborar estudos, discutir a legislação ar-
quivista do Estado do Rio de Janeiro, propor políticas e diretrizes para
viabilizar a estruturação de um Sistema Estadual de Arquivos, visando
à normatização da gestão documental no âmbito dos órgãos e enti-
dades da administração pública estadual.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, convalidando-se os atos praticados durante e posteriormente à
vigência da Deliberação CONEARQ nº 03/2010.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

ARTHUR BASTOS
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Presidente do CONEARQ

Id: 1069793

CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS

Ata da sétima reunião do Conselho Estadual de Arquivos - CO-
NEARQ
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às dez
horas, na Secretaria de Estado da Casa Civil, no Auditório Militar da
Subsecretaria Militar da Casa Civil, no Palácio Guanabara, realizou-se
a sétima 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 repre-
sentante do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ,
Beatriz Kushnir (titular); a representante do Arquivo Público do Estado
do Rio de Janeiro - APERJ, Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro
Freitas (titular); os representantes da Assembléia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro - ALERJ, Mônica Maria Martins de Araújo da
ALERJ (titular) e Carlos Henrique Ferreira da Silva (suplente); a re-
presentante da Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB, Maria
Celina Soares de Mello e Silva (suplente); a representante da Asso-
ciação Nacional de História - ANPUH-RJ, Ângela Porto (titular); o re-
presentante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, Ely-
sio Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior (suplente); a representan-
te da Secretaria de Estado de Planejamento, Administração e Gestão
- SEPLAG, Maria da Conceição M. Benaion (suplente); o represen-
tante da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, André Souza
Fonseca (suplente); os representantes do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro - TJ/RJ, Márcio Ronaldo Leitão Teixeira (ti-
tular) e Marcus Vinícius Domingues Gomes (suplente); a representan-
te da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO,
Anna Carla Almeida Mariz (titular); o representante da Universidade
Federal Fluminense - UFF, Ary Alfredo Pereira Fortes (titular) e ainda,
como convidada, a Assessora Especial da Subsecretaria de Gestão,
Maria Rosangela da Cunha. Foi justificada a ausência dos seguintes
membros: a representante da Associação dos Arquivistas Brasileiros -
AAB, Eliana Balbina Flora Sales (titular); as representantes 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 Regina da Luz Moreira (suplente); a representante
do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, Maria Izabel de Oli-
veira (titular); e a representante do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro - IHGB, Cybelle Moreira de Ipanema (titular). A sessão foi
aberta por Paulo Knauss de Mendonça, que esclareceu aos presentes
quanto à ausência de tempo hábil para cumprimento das formalidades

necessárias à posse dos novos conselheiros da Secretaria de Estado
de Cultura - SEC, motivo pelo qual a mesma foi adiada. Após a lei-
tura e aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 12 de agos-
to de 2009, falou sobre o andamento da Comissão Especial de As-
suntos Normativos, integrada por Maria Izabel de Oliveira, Carla Re-
gina Petrópolis Vieira de Castro Freitas, Maria Rosângela da Cunha e
Mônica Maria Martins de Araújo. Dada à palavra à Carla Regina Pe-
trópolis Vieira de Castro Freitas, esta apresentou o relatório da refe-
rida Comissão, informando que foi feita a análise da minuta do de-
creto que dispõe sobre o sistema de gestão de documentos do Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro, e que foram sugeridas algumas
alterações. Informou que foi feita uma análise do projeto de Lei sobre
a política de arquivos públicos e privados do Estado do Rio de Ja-
neiro, cuja promulgação ocorreu em 20/10/2009 (Dia do Arquivista).
Informou que foi realizado o acompanhamento do processo de vota-
ção à Lei, o que possibilitou a retirada de seis das oito emendas in-
cluídas. Após, sugeriu a prorrogação da vigência da Comissão Espe-
cial de Assuntos Normativos e propôs a formação de novas comis-
sões. Paulo Knauss de Mendonça agradeceu a contribuição da refe-
rida Comissão, e ratificou que a Lei n.º 5.562, de 20 de outubro de
2009 significa um marco regulatório no campo arquivístico, de modo
que o Conselho possui mais uma base institucional. Que a data da
promulgação da Lei se traduz em um ato simbólico do Governo de
reconhecimento à política de arquivos do Rio de Janeiro. Avaliou a
necessidade de prorrogar a vigência desta Comissão para proceder à
análise das resoluções já aprovadas pelo CONEARQ, fazendo as
adaptações necessárias para o plano estadual. Propôs também a re-
condução dos membros. Posta em votação a proposta, foi aprovada
por unanimidade. Quanto à Comissão Especial de Política de Arqui-
vos, constituída por Anna Carla Almeida Mariz, Carmen Tereza Coelho
Moreno, Beatriz Kushnir e Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro
Freitas, esta apresentou o relatório dos trabalhos e propôs a criação
de duas Câmaras Técnicas, sendo a primeira voltada para o incentivo
à criação de Arquivos Municipais, e a segunda voltada para a docu-
mentação cartorária. Foi também proposta a criação de novas Comis-
sões Especiais para apreciar as Resoluções do Conselho Nacional de
Arquivos. Retomando a palavra, Paulo Knauss de Mendonça reforçou
a importância de analisar os nomes das Câmaras Técnicas para apro-
vação na próxima reunião, sugerindo que sejam convidados outros co-
legas, especialistas da área, para auxiliar nos trabalhos. Márcio Ro-
naldo Leitão Teixeira (titular - TJ/RJ) esclareceu que a documentação
cartorária que está sendo abordada é a extrajudicial. Falou também
sobre a tabela de temporalidade do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, que inclusive contempla a parte de documentação ex-
trajudicial. Sugeriu que fosse feito um contato com a Corregedoria e
com a ANOREG - Associação dos Notários e Registradores do Es-
tado do Rio de Janeiro. Marcus Vinícius Domingues Gomes (suplente
- TJ/RJ) acrescentou que a tabela em questão foi recentemente atua-
lizada. Falou sobre a Comissão Permanente de Avaliação Documental
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e sugeriu que
fosse convidado algum membro desta comissão do TJ/RJ para auxiliar
nos trabalhos das câmaras técnicas do CONEARQ. Dada à palavra a
Paulo Knauss de Mendonça, foram postas em votação e aprovadas
as propostas de criação de Câmaras Técnicas de Arquivos Municipais
e de Documentos Extrajudiciais. Ele pediu que fossem apresentados
na próxima reunião os nomes dos integrantes das referidas Câmaras,
bem como a apresentação de uma Resolução de adaptação das Re-
soluções do CONEARQ. Dada a palavra a Rosângela Cunha, a mes-
ma discorreu sobre um projeto menor que faz parte do “Projeto 41”, o
qual possui três vertentes: o Programa de Gestão Documental do Es-
tado do Rio de Janeiro, o gerenciamento eletrônico de documentos, e
a construção da sede do APERJ. Que quanto ao gerenciamento ele-
trônico de documentos, foi concluído um termo de referência, feito o
edital de licitação, elaborado e aprovado pela PGE, com a idéia de
implantação de quatro processos, em aproximadamente seis meses.
Falou dos resultados de 2009, com a nomeação das comissões de
gerenciamento eletrônico de documentos dos órgãos e entidades; trei-
namento de 115 Comissões; e que algumas Comissões já concluíram
a primeira etapa (atividades-fim). Falou do desenvolvimento pelo PRO-
DERJ do primeiro módulo do sistema de identificação de tipologias
documentais, o qual se encontra em fase de homologação. Falou tam-
bém a respeito do Sistema UPO (protocolo), com a implantação de
guia de remessa eletrônica da Casa Civil, gerando economia e me-
lhora na localização e acesso aos documentos do Estado. Paulo
Knauss de Mendonça agradeceu o engajamento da Comissão e da
Casa Civil neste sentido, bem como a colaboração de todas as Co-
missões. Falou sobre o planejamento do CONEARQ para o Programa
de Gestão Documental do Estado do Rio de Janeiro para 2010, in-
cluindo a elaboração de um projeto e minuta de decreto para tratar do
PGD/RJ, a fim de apresentar ao Governo para sua implementação.
Dada a palavra a Ary Alfredo Pereira Fortes (UFF), este fez constar
observação no sentido de que os prontuários médicos não estão in-
cluídos no GED o que deveria ser feito para melhor controle docu-
mental. Sugeriu ainda o uso de uma chave de segurança nos pro-
cedimentos. Paulo Knauss de Mendonça esclareceu que a idéia é co-
meçar por processos, até construir uma cultura digital como um todo
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, falou sobre o
projeto da nova sede do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
(Projeto Memorial do Estado do Rio de Janeiro), sendo esta a terceira
vertente do Projeto 41 do Governo. Falou sobre as realizações ocor-
ridas em 2009, com a finalização de um parecer sobre o modelo de
gestão do APERJ, seleção de temas de exposição do Memorial. Que
as metas para 2010 inclui a captação de recursos, a elaboração de
projetos executivos, bem como o início das obras. Falou sobre o pro-
cesso de concorrência e propostas apresentadas ao concurso; sobre
a previsão de custos e o cronograma, bem como a localização da no-
va sede, a evolução do conceito, com a construção de quatro blocos
e suas distribuições, além de suas expectativas com relação ao ci-
dadão de um modo geral. Maria Celina Soares de Mello e Silva (AAB)
elogiou o projeto arquitetônico da nova sede do APERJ, e afirmou
que acredita que não seja possível a conclusão das obras até 2012,
ao que Paulo Knauss de Mendonça respondeu que confia no otimis-
mo e colaboração das pessoas envolvidas para que a meta seja cum-
prida. Em assuntos gerais, Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira Bel-
chior (IHGB) solicitou esclarecimentos quanto à doação de documen-
tos privados, prevista no artigo 15 da Lei n.º 5.562/2009. Após es-
clarecimentos, foi feito o agradecimento pela presença de todos os
participantes e nada mais havendo a tratar, Paulo Knauss de Men-
donça deu por encerrado, às doze horas e quarenta e cinco minutos,
os trabalhos da sétima reunião do Conselho Estadual de Arquivos.
Eu, Paulo Knauss de Mendonça, Vice-Presidente do CONEARQ, la-
vrei e assinei a presente ata.
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ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUI-
VOS - CONEARQ

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dez, às quinze
horas, na Secretaria de Estado da Casa Civil, na sala de reunião 2-A,
situada no Prédio Anexo, no Palácio Guanabara, realizou-se a oitava
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); os representantes da As-
sembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, Mônica
Maria Martins de Araújo da ALERJ (titular) e Carlos Henrique Ferreira
da Silva (suplente); a representante da Associação dos Arquivistas
Brasileiros - AAB, Eliana Balbina Flora Sales (titular); a representante
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, Cybelle Moreira
de Ipanema (titular); a representante da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento, Administração e Gestão - SEPLAG, Maria da Conceição
M. Benaion (suplente); a representante da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia - SECT, Márcia Maria Villaça Gitahy Freire; os
representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, Marco
Antônio Horta (titular) e André Souza Fonseca (suplente); o represen-
tante da Universidade Federal Fluminense - UFF, Ary Alfredo Pereira
Fortes (titular) e ainda, como convidados, o Coordenador do Plano
Estadual de Cultura, José Carlos Barros, e a Assessora Especial da
Subsecretaria de Gestão, Maria Rosangela da Cunha. Foi justificada a
ausência dos seguintes membros: o Secretário de Estado da Casa Ci-
vil e Presidente do CONEARQ, Régis Vellasco Fichtner Pereira; os re-
presentantes do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ,
Beatriz Kushnir (titular) e Antônio Sérgio Silva de Souza (suplente); as
representantes da Associação Nacional de História - ANPUH-RJ, Ân-
gela Porto (titular) e Ângela de Castro Gomes (suplente); as repre-
sentantes do Centro de Pesquisa e Documentação de História Con-
temporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas - CPDOC/FGV,
Adelina Maria Alves Novaes e Cruz (titular) e Regina da Luz Moreira
(suplente); as representantes do Conselho Nacional de Arquivos - CO-


