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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS – 

CONEARQ. Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 2005, às 10 horas, na 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos do Cidadão - SEJDIC, no “prédio da Central 

do Brasil”, no terceiro andar, realizou-se reunião do Conselho Estadual de Arquivos - 

CONEARQ para a posse de seus Conselheiros, presentes o Secretário de Estado de 

Justiça e Direitos do Cidadão e Presidente do CONEARQ, Hugo Leal Melo da Silva, o 

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

APERJ, Marcos Guimarães Sanches, além dos representantes do APERJ, Francisco 

Alfredo Monte Vianna Pires (titular) e Leila Menezes Duarte (suplente); da Associação 

dos Arquivistas Brasileiros, Eliana Balbina Flora Sales (titular); do CPDOC/FGV, 

Adelina Maria Novaes e Cruz (suplente); do Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ, Maria Izabel de Oliveira (titular); do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, Cybelle Moreira de Ipanema (titular); da Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Tânia Maria Tavares Bessone Cruz Ferreira (titular) e Oswaldo 

Munteal Filho (suplente); 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 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Julia Belesse da 

Silva Lins (titular) e Flávio Leal da Silva (suplente). A sessão foi aberta pelo Presidente 

que enfatizou a importância do Arquivo Público como instrumento de preservação e 

divulgação de informação para a sociedade, desejando uma boa gestão para si e para 

seus pares. Em seguida, saudou o convidado especial, Dr. Jaime Antunes da Silva, 

Diretor Geral do Arquivo Nacional e Presidente do Conselho Nacional de Arquivos - 

CONARQ, que usando da palavra deu destaque à importância dos arquivos do Rio de 

Janeiro, e das instituições arquivísticas em geral, como guardiões e divulgadores de 

informação, felicitando, por isso, o Presidente e demais Conselheiros pela restauração 

do CONEARQ, e colocou-se à disposição para qualquer tipo de auxílio. Após 

apresentação formal de todos os presentes, o Presidente passou a palavra ao Vice-

Presidente que destacou a criação do CONEARQ no Rio de Janeiro, em 2001, como o 

surgimento do primeiro conselho estadual desse tipo no Brasil, reiterando o 

compromisso dos presentes e do Arquivo Público com o Estado e com a guarda e 

divulgação da informação à sociedade. O Vice-Presidente sugeriu também a formação 
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de uma Comissão que teria 60 dias para apresentar um projeto de reforma do Regimento 

do CONEARQ, receberia sugestões até 21 de janeiro de 2006 e apresentaria o projeto 

em nova reunião no dia 6 de março passado. Propôs, ainda, que a Comissão fosse 

formada pelos Conselheiros Maria Izabel de Oliveira, Francisco Alfredo Monte Vianna 

Pires e Oswaldo Munteal Filho. A proposta  foi aprovada por unanimidade. Retomando 

a palavra, o Presidente entregou Certificado de Participação à primeira colocada do IV 

Concurso de Monografias "Resgate da Memória Fluminense",  Valéria Lima 

Guimarães, com o trabalho: “O PCB Cai no Samba: Um Estudo das Relações Entre 

Comunistas, Cultura Popular e Repressão no Rio de Janeiro (1945-1950)”. A vencedora 

do Concurso descreveu sumariamente o conteúdo de seu trabalho e agradeceu a 

oportunidade da publicação do texto. Novamente com a palavra, o Presidente deu 

destaque à ligação que há entre as  Escolas de Samba e a SEJDIC, assim como à 

importância da familiarização de “universos distintos”: os arquivos, a cultura e a 

indústria das escolas de samba. A seguir, fez o lançamento oficial do CD-ROM 

“Arquivo das Polícias Políticas” e “DOPS – A lógica da desconfiança” e reforçou a 

importância de tal iniciativa, uma vez que esses arquivos são muito procurados por 

cidadãos que recorrem ao APERJ, destacando também o fato de o Estado do Rio de 

Janeiro ser o único a pagar indenizações aos presos políticos. Nada mais havendo de 

relevante a tratar, o Presidente encerrou 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. 

 


