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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS – 

CONEARQ. Reuniu-se no dia 31 de março de 2009, às 16 horas, na Secretaria de 

Estado da Casa Civil, no Auditório Militar da Subsecretaria Militar da Casa Civil, no 

Palácio Guanabara, o Conselho Estadual de Arquivos, para a solenidade de posse dos 

membros conselheiros, 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 Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ, Beatriz Kushnir 

(titular); os representantes do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ, 

Francisco Alfredo Monte Vianna Pires (titular) e Carla Regina Petrópolis Vieira de 

Castro Freitas (suplente); os representantes da Associação dos Arquivistas Brasileiros – 

AAB, Eliana Balbina Flora Sales (titular) e Maria Celina Soares de Mello e Silva 

(suplente); os representantes da Associação Nacional de História – ANPUH-RJ, Ângela 

Porto (titular) e Ângela de Castro Gomes (suplente); 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, 

Carmen Tereza Moreno Coelho (suplente), que justificou a ausência da Conselheira 

titular, Maria Izabel de Oliveira; os representantes do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro – IHGB, Cybelle Moreira de Ipanema (titular) e Elysio Custódio Gonçalves 

de Oliveira Belchior (suplente); a representante da Secretaria de Estado de 

Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, Vanessa Paula Lima (titular); a 

representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia – SECT, Marcia Freire 

(suplente); os representantes da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, Ângela Maria 

Peralva Menezes (titular) e Isabel Cristina Azevedo Ribeiro da Silva (suplente); os 

representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil, o subsecretário de Estado, Marco 

Antônio Horta (titular) e André Souza Fonseca (suplente); os representantes do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJ/RJ, Márcio Ronaldo Leitão Teixeira (titular) 

e Marcus Vinícius Domingues Gomes (suplente); os representantes da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Anna Carla Almeida Mariz (titular) e 

Flávio Leal da Silva (suplente); o representante da Universidade Federal Fluminense - 

UFF, Ary Alfredo Pereira Fortes (titular); os representantes da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, Mônica Maria Martins de Araújo (titular) e 
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Carlos Henrique Ferreira da Silva (suplente) e ainda, como convidada, a Assessora 

Especial da Subsecretaria de Gestão – Maria Rosangela da Cunha. A sessão foi aberta 

por Paulo Knauss de Mendonça que cumprimentou seus pares e agradeceu à equipe da 

Casa Civil, pelo apoio na missão junto ao Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Dr. 

Régis Fichtner, para a restauração da documentação pública e pela boa política de 

gestão de documentos, traduzindo o compromisso do Governo e a valorização do 

patrimônio documental. Após a aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 15 de 

março de 2006, tomou a palavra Marco Antônio Horta que discorreu sobre a 

importância daquela reunião, assim como as outras reuniões realizadas nos últimos 

anos, com o intuito de resgatar uma série de iniciativas de criar políticas claras e 

diretrizes atuais que possam orientar o tratamento da documentação pública do Estado. 

Falou sobre a necessidade de tabelas de temporalidade atualizadas, especialmente no 

tocante ao tratamento dos processos administrativos, afirmando que há um grande 

interesse em implantar o Gestão Eletrônica de Documentos (GED), de forma a adotar 

para o Estado uma ferramenta de tramitação eletrônica dos processos, como já ocorre 

em diversos segmentos do Poder Judiciário e alguns órgãos públicos e empresas 

privadas, sendo este, inclusive, um aliado de um outro projeto que trata da 

modernização do Arquivo Público. Afirmou ainda que são visíveis as melhoras e as 

transformações positivas ocorridas desde 2007, quando o APERJ passou a ser dirigido 

por Paulo Knauss de Mendonça, reconhecendo seus esforços e comprometimento em 

valorizar a Instituição e o acesso à documentação, mesmo diante de tantas dificuldades. 

Falou ainda sobre o pré-projeto da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a construção 

da nova sede do Arquivo Público. E, ainda, tem a pretensão de que o CONEARQ seja 

um órgão plenamente ativo, com a coordenação do APERJ ajudando efetivamente 

outros órgãos na gestão dos processos, e na orientação com relação ao descarte, e 

tomando providências no que diz respeito à revisão dos Regimentos e tudo o que 

corresponda à melhoria documental do Estado.  Ao final, parabenizou e agradeceu a 

contribuição e o empenho de todos na melhoria da gestão da documentação do Estado, 

que é justamente o que se está buscando. Paulo Knauss de Mendonça complementou as 

palavras iniciais de Marco Antônio Horta, trazendo outras informações que reforçam os 

projetos do Governo em prol de uma melhoria futura.  Falou sobre outras iniciativas 

importantes que vêm ocorrendo a partir do Arquivo Público, inclusive sobre a parceria 
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com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, informando o término 

do Censo de Arquivos Cartorários do Estado do Rio de Janeiro realizado em 2008 e que 

está sendo preparado o recolhimento, ao APERJ, dos documentos com mais de cem 

anos. Falou sobre importantes obras pelas quais vem passando a sede atual do APERJ, 

que visa, especialmente, à segurança do acervo documental e das pessoas que lá 

trabalham. Em seguida, retomando a pauta, deu posse aos novos Conselheiros, passando 

o livro para assinatura, apresentou o representante de cada instituição. Falou sobre a 

meta para o trabalho do Conselho e a necessidade de uma definição de um marco 

regulatório da gestão de documentos no Estado do Rio de Janeiro. Considera a 

importância de chegar ao final deste Governo após ter cumprido três metas, que são: a 

implantação da gestão de documentos eletrônicos (GED), a renovação e modernização 

do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e o marco regulatório definido. Foi 

então, dada a palavra à Cybelle Moreira de Ipanema, que lembrou a reunião de 03 anos 

atrás, na qual questionava a ausência do IHGRJ como integrante do Conselho. Agora 

com a renovação do CONEARQ e contando com a boa vontade dos conselheiros, 

continua a questionar a razão pela qual o IHGB integra o conselho em lugar do IHGRJ. 

Retomando a palavra, Paulo Knauss de Mendonça respondeu que na época, com a 

mudança de governo, o CONEARQ ficou subordinado à Secretaria de Estado de 

Cultura e que após a correção desta situação, apareceram outras entidades se propondo a 

fazer parte do Conselho, porém deu-se prioridade à sua instalação, ficando sua 

ampliação para uma nova etapa. Como decorrência, e visando o trabalho já iniciado, 

definiu-se o calendário de reuniões, as quais, segundo o Regimento, deveriam ocorrer 

quadrimestralmente, ou seja, de quatro em quatro meses, ou três vezes ao ano. Sugeriu, 

assim, que a próxima reunião seja agendada para a última semana de junho/2009 ou a 

primeira semana de julho/2009, e outra para a última semana de outubro/2009 ou 

primeira semana de novembro/2009, informando a data e enviando o material aos 

Conselheiros com um mês de antecedência, a fim de cumprir o estabelecido no 

Regimento, o que foi aprovado. Falou ainda sobre a constituição de Comissões e 

também sobre trabalhar um Decreto que o Rio de Janeiro ainda não possui no âmbito da 

Secretaria da Casa Civil e Gabinete do Governador. Falou a respeito de programa de 

cursos, animando cada Secretaria no sentido de incentivar e fornecer também, sua 

própria tabela de temporalidade dos documentos de atividade-fim. Reforçou que o 
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importante primeiro é criar a Câmara Técnica para proposta de uma minuta de Decreto 

de constituição do Sistema Estadual de Arquivos para que seja apresentada ao 

Governador e ao Secretário esta iniciativa do CONEARQ. Sugeriu que alguns 

funcionários da administração pública se disponham, mesmo que provisoriamente, no 

trabalho da referida Câmara Técnica, e reflitam sobre a composição da mesma e 

também na minuta de Decreto para a criação do Sistema Estadual de Arquivos. Aberta a 

palavra às manifestações dos conselheiros, Beatriz Kushnir expressou ter interesse em 

auxiliar a assessoria jurídica do APERJ. Tomou a palavra, Carmem Tereza Moreno 

Coelho, falando sobre a constituição da Câmara Técnica específica para discutir a 

legislação, sugeriu que fosse criada uma Comissão Especial para tratar do assunto, o 

que atenderia à demanda. Ao retomar a palavra, Paulo Knauss de Mendonça, gostaria 

que fosse um processo institucional de modo que o Conselho não tenha “manifestação 

episódica”, mas que tenha uma vida dinâmica no intervalo das reuniões. Tomou a 

palavra, Marco Antônio Horta se manifestando sobre a comissão especial. Paulo Knauss 

de Mendonça sugeriu a criação de duas comissões. A primeira Comissão teria como 

objetivo a estruturação do Sistema Estadual de Arquivos, sendo composta por Francisco 

Alfredo Monte Vianna Pires do APERJ; André Souza Fonseca ou Maria Rosangela 

Cunha da CASA CIVIL; Maria Izabel de Oliveira ou Carmen Tereza Coelho Moreno do 

CONARQ; Mônica Maria Martins de Araújo da ALERJ e Vanessa Paula Lima da 

SEPLAG. A segunda Comissão teria como objetivo a institucionalização de uma 

Política Arquivística. É formada inicialmente pelos conselheiros: Mônica Maria Martins 

de Araújo da ALERJ; Beatriz Kushnir do AGCRJ; Carla Regina Petrópolis Vieira de 

Castro Freitas do APERJ; Carmen Tereza Coelho Moreno do CONARQ e Anna Carla 

Almeida Martins da UNIRIO. Flavio Leal da Silva, falou da experiência sobre o 

material acumulado, compartilhar toda a documentação pela via eletrônica, e trazer só o 

produto com todos participando e na próxima reunião já estar com o trabalho mais 

efetivo, ajudando o plenário a amadurecer, e abastecer o Conselho com documentos 

com antecedência. Eliana Balbina Flora Sales considerou relevante a Comissão 

convidar especialistas para participarem do processo e até mesmo apresentarem seu 

ponto de vista nas reuniões do CONEARQ. Paulo Knauss de Mendonça concordou com 

a sugestão feita e em seguida passou a tratar dos assuntos gerais. Cybelle Moreira de 

Ipanema fez uma observação dizendo que se sente muito honrada em ter sido convocada 
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em fazer parte do Conselho. Marco Antônio Horta informou que todos os Decretos 

podem ser acessados na página do Governo da Casa Civil, no sistema de atos oficiais, 

tanto por busca por número como por palavras, bem como os editais dos projetos. Paulo 

Knauss de Menonça informou que também existe um link na página do APERJ na 

internet. Beatriz Kushnir perguntou se o Conselho poderia prestar orientações no caso 

de alguns acervos, colocando em discussão o compartilhamento dos documentos da 

Cidade e do Estado do Rio de Janeiro que ficaram em situação especial no caso das 

mudanças da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. Flavio Leal da Silva 

levantou a questão das empresas privatizadas, que detém documentos, que pela 

legislação continuam sendo documentos públicos, comentou também sobre documentos 

privados de interesse público, e sobre serviços de concessão. Paulo Knauss de 

Mendonça comentou sobre uma notícia recente de documentos das Centrais Elétricas 

Fluminense que teriam sido jogados no lixo, e através de uma denúncia de um cidadão. 

Pediu que fosse observada a pauta de trabalho e futuramente este assunto seja colocado 

em pauta, com a possibilidade, inclusive, de moções ou mesmo ter uma pauta de 

trabalho em torno disso, mas sempre com a responsabilidade do que é o Conselho com 

esse caráter, sendo capaz de administrar e efetivamente contribuir para a valorização do 

patrimônio documental. Reforçou que é preciso inicialmente constituir as bases para 

essa reivindicação, afirmando que, ainda que a legislação federal e as Resoluções do 

CONARQ tragam embasamento para as sugestões que foram feitas, é preciso no 

momento desenvolver um marco regulatório do Estado no campo da gestão dos 

documentos, para ter legitimidade, para abrir um diálogo produtivo com essas empresas 

ou mesmo nas questões mais delicadas da divisão da ordem administrativa entre o 

Município e o Estado. Afirmou que o ideal seria que tais questões fossem levantadas 

futuramente após a criação do Decreto do Sistema Estadual, ou de outros decretos 

complementares eventualmente, o mesmo da Lei Estadual de Arquivos. Marcio 

Ronaldo Leitão Teixeira e Marcus Vinicius Domingues Gomes falaram sobre a 

possibilidade de haver um problema futuro, pois o Regimento Interno, em seu capítulo 

3, artigo 4º, parágrafo 5º, fala sobre a recondução dos Conselheiros a cada dois anos. 

Paulo Knauss de Mendonça disse que esta é uma prática de outros Conselhos, mas que é 

possível se pensar em duas renovações de mandato, mas que o ideal no momento é dar 

dinâmica, vitalidade própria, visibilidade e capacidade de intervenção ao Conselho. 
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Afirmou que os ex-conselheiros sempre são candidatos naturais das câmaras técnicas, 

cada um revelando a sua especialidade. Pediu que no momento fossem superadas um 

pouco as formalidades para priorizar a idéia de dar dinâmica e vitalidade aos trabalhos 

do Conselho. Ary Alfredo Pereira Fortes sugeriu que fossem feitas mais reuniões a fim 

de organizar melhor a política do Estado. Ressaltou que a chegada do ano de eleições 

pode ser prejudicial ao Conselho, e sugeriu que fosse feita uma reunião a cada dois 

meses. Paulo Knauss de Mendonça respondeu que o período quadrimestral deve ser 

seguido para as reuniões ordinárias, pois assim estabelece o Regimento. Além disso, é 

possível fazer reuniões extraordinárias, que serão muito bem-vindas, sobretudo se as 

câmaras técnicas forem dinamizadas e houver razões para promover essas reuniões 

extraordinárias. Antecipou que não é possível a convocação de uma reunião 

extraordinária nesta fase; pois o ideal seria aguardar que na próxima reunião seja 

lançada uma pauta de trabalho que possam levar a reuniões extraordinárias. Pediu que o 

Conselho se concentrasse nas reuniões ordinárias, já que se torna difícil reunir o 

Conselho muitas vezes. Afirmou que a meta é fazer que a reunião ordinária seja um 

momento de consolidação do trabalho do Conselho, compreendendo que este precisa ter 

mais trabalho do que reunião; que a reunião deve ser o ápice das decisões, pois possui 

trâmites e formalidades que devem ser cumpridos. Nada mais havendo de relevante a 

tratar, o Vice-Presidente encerrou a sessão, tendo sido feito o agradecimento pela 

presença de todos os conselheiros e encerrada a reunião, às 17hs e 45 min. Eu, Paulo 

Knauss de Mendonça, Vice-Presidente do CONEARQ lavrei a presente ata que vai por 

mim assinada, e demais Conselheiros que assim o desejarem. 

 


