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ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

ARQUIVISTAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – AAERJ 

 

No dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e seis, no Sindicato dos 

Administradores no Estado do Rio de Janeiro – SINTAERJ, na Avenida Treze de Maio, 

número 13, sala 802, nesta cidade, realizou-se a primeira Assembléia Geral 

Extraordinária da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro – AAERJ. A 

mesa que comandou a assembléia foi composta pelos seguintes membros da Diretoria 

da AAERJ: Daniel Beltran, presidente; Cláudia Bemfica, vice-presidente; Victor Costa, 

secretário geral e Paulo Rodrigues, segundo tesoureiro. A primeira convocação ocorreu 

às dezoito horas e vinte minutos. Após segunda convocação, às dezoito horas e 

cinqüenta e cinco minutos, o presidente da AAERJ, Daniel Beltran, deu início à 

Assembléia Geral Extraordinária. Inicialmente, Daniel Beltran fez a leitura da pauta da 

assembléia, previamente divulgada quando da convocação para tal, conforme previsto 

no estatuto da associação. Em seguida, antes de tratar da pauta, Daniel Beltran 

comunicou alguns informes gerais. Primeiramente, o apoio da AAERJ ao segundo 

Congresso Nacional de Arquivologia, a realizar-se no mês de julho deste ano, na cidade 

de Porto Alegre – RS; foi comunicado breve histórico, dias, tema e eventos paralelos do 

evento. Foi apresentada também a idéia da realização pela AAERJ de um pré-congresso, 

com tema que já está sendo desenvolvido. A seguir, foi divulgado o primeiro Congresso 

Arquivístico das Américas, a realizar-se no mês de agosto deste ano, em Santa Fé, 

Argentina. Em seguida comunicou-se que o site da AAERJ obteve novo recorde de 

acesso no mês de janeiro, alcançando sua maior marca desde sua implantação em 

outubro do ano de dois mil e quatro. Depois foram divulgadas as intervenções da 

AAERJ contra irregularidades em concurso públicos; foram relatadas as medidas 

tomadas e os resultados. Também divulgou-se que a AAERJ ainda tem disponível à 

venda alguns exemplares do livro “Gestão de Documentos Eletrônicos: uma visão 

arquivística”, do professor da Universidade de Brasília – UnB, Vanderlei Batista. Por 

fim, foi anunciado que estava sendo realizada no local nova campanha associativa, com 

preços promocionais para estudantes e profissionais, conforme entendimento da 

diretoria de que mais importante do que ter nas novas associações uma fonte de 

financiamento é ter um número cada vez maior de associados com participação e direito 

à voto na associação. Foi aberto espaço para manifestação dos presentes e um dos 

associados sugeriu que a AAERJ disponibilizasse um ônibus para levar os interessados 

em participar de concursos públicos em outros estados, para evitar o não preenchimento 

das vagas para arquivista devido à falta de candidatos habilitados ao exercício da 

profissão, por não haver na maioria dos estados cursos de graduação em Arquivologia. 

Concordou-se que caso haja um concurso em outro estado que mobilize entre os 

arquivistas do Rio de Janeiro um grande número de inscritos a AAERJ pode tentar 

viabilizar a ida dos interessados. Após isso, começou-se a tratar da pauta da assembléia. 

O primeiro ponto da pauta era a aprovação da criação de uma Federação de 

Arquivologia do Mercosul. Daniel Beltran esclareceu que a proposta foi oficializada 

no último Congresso de Arquivologia do Mercosul, realizado ano passado na cidade de 

Campos do Jordão – SP, mas que a idéia da criação de uma federação reunindo as 

associações de arquivistas dos países do Mercosul já vem sendo discutida há anos, em 

eventos anteriores. Daniel Beltran perguntou se alguém tinha algum comentário ou 

pergunta a fazer, mas ninguém se manifestou; em seguida perguntou se todos 

concordavam com a proposta de participação da AAERJ na criação da federação; por 
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unanimidade a proposta foi aprovada. Em seguida passou-se ao segundo ponto da pauta, 

a aprovação de menções honrosas propostas pela diretoria da AAERJ. Daniel Beltran 

esclareceu que as menções honrosas eram referentes aos sócios beneméritos e 

honorários que, segundo o estatuto da associação, devem ser indicados pela diretoria e 

aprovados por dois terços da assembléia geral. A seguir, apresentou os nomes indicados: 

para sócia honorária a arquivista Marilena Leite Paes, pelos seus serviços prestados ao 

desenvolvimento da Arquivologia; para sócio benemérito o arquivista José Pedro 

Esposel, pelo seu apoio irrestrito à associação desde sua fundação. Ambas indicações 

foram aprovadas por consenso pela assembléia. Passou-se então ao terceiro ponto da 

pauta, a aprovação do relatório de atividades da AAERJ, relativo ao ano de dois 

mil e cinco. Daniel Beltran fez a leitura de todos os itens do relatório de atividades, em 

que constava todos os eventos realizados ou apoiados pela associação, os meios de 

comunicação e divulgação utilizados, as ações de intercâmbio associativo realizadas, 

entre outras atividades. Ao término da leitura, o relatório de atividades foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida passou-se ao quarto ponto da pauta: a aprovação do 

regimento eleitoral para eleição da diretoria e conselho fiscal da AAERJ. Daniel 

Beltran leu a proposta de regimento eleitoral e ao término da leitura perguntou se 

alguém tinha alguma pergunta ou proposta a fazer; ninguém se manifestou e o 

regimento eleitoral foi aprovado por unanimidade. A seguir, Daniel Beltran apresentou 

a proposta de calendário eleitoral, quinto ponto da pauta da assembléia. Ele leu as datas 

constantes na proposta de calendário eleitoral e esclareceu que elas seguiam os prazos 

determinados pelo estatuto social e pelo regimento eleitoral; o calendário eleitoral foi 

aprovado por unanimidade. Passou-se ao último ponto da pauta, informes gerais. Daniel 

Beltran usou o espaço para conclamar a participação dos associados no processo 

eleitoral, como na formação da comissão eleitoral, para maior legitimação e 

consolidação da associação. Carlos Frederico Machado, da comissão de comunicação da 

AAERJ comunicou aos presentes que o relatório de atividades e o regimento eleitoral 

aprovados pela assembléia seriam disponibilizados prontamente no site da associação, 

para ampla divulgação. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a 

Assembléia Geral Extraordinária, cuja ata segue assinada por mim, Wagner Ridolphi, e 

pelo Presidente da AAERJ, Daniel Beltran. Rio de Janeiro, primeiro de fevereiro de dois 

mil e seis.        
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