
ATA DA SÉTIMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às dezoito horas e 
trinta minutos em primeira convocação e às dezenove horas em segunda 
convocação, teve início a sétima Assembléia Geral Ordinária da Associação 
dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro – AAERJ, realizada no Auditório 
Paulo Freire, do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, localizado na Avenida Pasteur, 
458, Urca, Rio de Janeiro. Carlos Frederico Gonçalves Machado, Presidente da 
AAERJ, deu início à Assembléia Geral Ordinária e procedeu a leitura da pauta. 
I) Aprovação do Relatório de Atividades de 2010: Carlos Frederico 
Gonçalves Machado realizou a leitura do relatório, distribuído a todos os 
presentes, com os eventos, ações de comunicação e divulgação, de 
intercâmbio associativo e outras ações em geral realizadas pela associação no 
decorrer do ano de 2010 para apreciação e aprovação simbólica pela 
Assembléia Geral; o relatório foi aprovado por unanimidade. II) Aprovação das 
contas referentes ao exercício de 2010: Wagner Ramos Ridolphi, Segundo 
Tesoureiro da AAERJ, realizou a apresentação das planilhas com os 
demonstrativos financeiros da AAERJ, relativos ao período de janeiro a 
dezembro de 2010, entregue a todos os presentes. Como não houve nenhuma 
objeção pelos presentes, Carlos Frederico Gonçalves Machado abriu votação; 
as contas referentes ao ano de 2010 foram aprovadas por unanimidade. III) 
Criação da Comissão Científica da AAERJ: devido ao baixo número de 
presentes, Carlos Frederico Machado propôs que esse item fosse discutido em 
outra ocasião, no que todos concordaram. IV) Organização do I Congresso 
Brasileiro de Paleografia e Diplomática: Daniel Beltran passou aos 
presentes informes sobre os preparativos do evento, que está sendo 
organizado pela AAERJ e será realizado entres os dias 18 e 20 de maio de 
2011 na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. Nada mais havendo a tratar, 
deu-se por encerrada a sétima Assembléia Geral Ordinária, cuja ata segue 
assinada por mim, Wagner Ridolphi, que secretariei a sessão e pelo 
Presidente, Carlos Frederico Gonçalves Machado. Rio de Janeiro, doze de abril 
de dois mil e onze. 
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