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ATA DA QUINTA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às vinte horas 
em primeira convocação, teve início a quinta Assembléia Geral Ordinária da 
Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro – AAERJ, realizada no 
Auditório do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, localizado no Campus do Gragoatá, bloco O, segundo 
andar, na cidade de Niterói-RJ. Carlos Frederico Machado, Presidente da 
AAERJ, comandou a sessão e deu início apresentando os itens da pauta e 
comunicando os informes iniciais. Passou-se então à apreciação do Relatório 
de Atividades relativo ao ano de 2008. Carlos Frederico Machado falou sobre 
os principais eventos e atividades realizados ou apoiados pela associação no 
ano passado, enquanto os presentes observavam o relatório, projetado em um 
telão, por meio de data show. Como não houve qualquer objeção ao relatório, 
passou-se ao item seguinte. Carlos Frederico Machado convidou Wagner 
Ridolphi, Primeiro-Tesoureiro da AAERJ, para apresentar a Prestação de 
Contas relativa ao ano de 2008. Wagner Ridolphi explicou aos presentes 
como estavam descriminados todos os lançamento contábeis, que todos 
podiam observar através do telão; que devido às taxas elevadas e o 
atendimento deficiente houve o encerramento da conta bancária no Banco do 
Brasil e foi aberta uma nova conta bancária no Bradesco; explicou que foi 
aberta uma outra conta bancária no mesmo banco somente para gerir os 
recursos e despesas com a organização do III Congresso Nacional de 
Arquivologia, organizado pela associação em outubro de 2008, com saldo 
positivo. Carlos Frederico Machado explicou que não havia um parecer do 
Conselho Fiscal relativo à aprovação das contas do ano-exercício 2008, pois 
este não se manifestara, mas como a Assembléia Geral é soberana para 
deliberar sobre a questão, perguntou aos presentes se havia algum 
questionamento. As contas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, 
Carlos Frederico Machado passou ao último item da pauta, a discussão sobre a 
participação de estudantes no Sindicato Nacional dos Arquivistas e 
Técnicos de Arquivo – SINARQUIVO e convidou Daniel Beltran, Presidente 
do referido sindicato para falar sobre o tema. Daniel Beltran agradeceu o 
espaço concedido pela associação, pois apesar de não ser possível deliberar 
sobre o assunto, pois não se tratava de uma assembléia do SINARQUIVO, 
seria possível divulgar aos estudantes presentes o que já havia sido discutido 
sobre o assunto. Daniel Beltran explicou que por se verificar que a participação 
dos estudantes seria importante para dar maior volume de associados ao 
sindicato, ampliando sua força, foram pesquisadas formas de viabilizar isso e 
após consultas aos estatutos de outros sindicatos, chegou-se à idéia da criação 
da categoria de sócio-aspirante, cuja adesão seria gratuita. Em seguida, ele 
apresentou os principais pontos das propostas para a categoria de sócio-
aspirante, também exibidas no telão para apreciação dos presentes. Em 
seguida, Carlos Frederico Machado agradeceu aos membros do Centro 
Acadêmico de Arquivologia da UFF, pela recepção e inclusão da assembléia 
na programação da II Semana Arquivística da UFF, que se encerrava naquele 
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dia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a quinta Assembléia 
Geral Ordinária, cuja ata segue assinada por mim, Wagner Ridolphi, que 
secretariei a sessão e pelo Presidente, Carlos Frederico Machado. Niterói, 
dezessete de abril de dois mil e nove. 
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