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ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às dezoito horas e trinta 

minutos, em primeira convocação e às dezenove horas em segunda convocação, teve 

início a terceira Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Arquivistas do 

Estado do Rio de Janeiro – AAERJ, realizada no Sindicato dos Administradores no 

Estado do Rio de Janeiro – SINTAERJ, localizado na Avenida Treze de Maio, 

número treze, oitavo andar, nesta cidade. Compunham a mesa os seguintes membros 

da diretoria da AAERJ: Daniel Beltran, Presidente, Carlos Frederico, Vice-

Presidente e Wagner Ridolphi, Primeiro-Tesoureiro, que secretaria a sessão. O 

Presidente da AAERJ deu início a Assembléia explanando sobre a possibilidade da 

inclusão da categoria técnico de arquivo como uma nova modalidade de sócio 

da AAERJ. Após a fala dos presentes e da mesa passou-se à votação do item, sendo 

aprovado por unanimidade. Em seguida, foi iniciada a leitura do Relatório de 

Atividades da AAERJ de 2006. O Relatório foi aprovado, sendo feita uma ressalva 

por Victor Costa, incluindo no documento “a parceria de cursos entre a AAERJ e a 

UNISUAM”. Dando seqüência a Assembléia, Daniel Beltran passou a leitura de 

notícias de interesse da área arquivística: uma reportagem sobre a ameaça à memória 

da cidade do Rio de Janeiro, devido a problemas de climatização no Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro, que põem em risco parte relevante da documentação; 

uma reportagem a respeito de um concurso realizado pela prefeitura do Rio de 

Janeiro, que visa premiar obras de destaques que tenham como assunto a chegada de 

Dom João VI ao Brasil; uma matéria sobre a vinculação do Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro à Casa Civil do governo estadual. Lucina Mattos deu 

informe sobre a participação da AAERJ no evento Memória 2007. Carlos Frederico 

informou sobre a realização da aula inaugural da UNIRIO no dia 20 de março. 

Posteriormente, Lucina Mattos, presidente do Conselho Fiscal da AAERJ, se dirigiu 

a mesa de trabalho para iniciar a leitura do parecer do conselho a respeito da 

prestação de contas da diretoria referentes ao exercício 2006. Deu início a 

leitura, e no fim anunciou o parecer favorável a prestação de contas da AAERJ, 

salvo ressalva de que a contabilidade ainda deve passar à escrituração de um 

contador, à ser contratado. Posto isto e com todos os presentes munidos de cópia do 

balanço contábil da associação no exercício do ano de 2006, as contas foram 

aprovadas por unanimidade. Ainda, sobre o presente item de pauta, Daniel Beltran 

falou da idéia de disponibilizar no site da AAERJ uma planilha informando online 

os custos correntes da associação. Anunciou uma possível parceria da AAERJ com 

um escritório de contabilidade que ficaria responsável por realizar a contabilidade da 

associação em troca de divulgação da marca da empresa no site da AAERJ. Em 

seguida, passou-se ao item de pauta que trata do reajuste nas anuidades dos 

associados. Os arquivistas passariam a pagar setenta reais, os técnicos de arquivo 
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cinqüenta reais e os estudantes vinte e cinco reais. A alteração nas anuidades foi 

aprovada por unanimidade. A posteriori surgiram duas propostas: uma de 

parcelamento da anuidade em dois pagamentos e a outra de redução do valor da 

anuidade para a categoria técnico de arquivo para o valor de quarenta reais, sendo a 

última aprovada e a primeira, entendeu-se que por enquanto deve-se manter o 

pagamento anual, com o Primeiro-Tesoureiro sendo instruído a combinar com o 

associado a melhor forma de pagamento, em parcela única ou parcelado. O último 

item de pauta discorreu sobre a indicação de profissionais renomados para o 

recebimento de títulos de presidente de honra e de sócio honorário da AAERJ. 

Daniel Beltran iniciou a leitura de um breve histórico de carreira do professor José 

Pedro Esposel, indicado ao recebimento do título de presidente uno de honra da 

AAERJ. Em seguida, a indicação do título de sócio honorário para as professoras 

Ana Maria Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto. Ambas as três indicações foram 

aprovadas unanimemente e serão formalizadas em um próximo evento a ser 

realizado pela AAERJ. Finalizando a Assembléia, se dirigiram à mesa: Lucina 

Mattos, Wagner Ridolphi, Victor Costa e Cláudio Paulino para explanar aos 

presentes a respeito do projeto “AAERJ Cultural”, que objetiva a promoção de 

uma interlocução entre a AAERJ, seus associados e a sociedade, através de 

atividades ligadas a cultura em geral. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

terceira Assembléia Geral Ordinária, cuja ata segue assinada por mim, Wagner 

Ridolphi e pelo presidente da AAERJ, Daniel Beltran. Rio de Janeiro, quinze de 

março de dois mil e sete. 
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