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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA
ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTADO DO CEARÁ – ARQUIVE-CE
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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas, em primeira convocação e às
dezessete horas e trinta minutos, em segunda convocação, reuniram-se os profissionais e estudantes de Arquivologia e
áreas afins para a Assembleia Geral de Fundação, Eleição e Posse da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará –
Arquive-CE, realizada no auditório Castelo Branco da Reitoria da Universidade Federal do Ceará - UFC, localizado na
Avenida da Universidade, nº 2853, Benfica, Fortaleza – CE, para deliberarem sobre os seguintes itens: I – Fundação da
Associação de Arquivistas do Estado do Ceará – Arquive-CE; II – Apresentação do Estatuto Social da Arquive-CE; III –
Eleição da chapa única para composição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Coordenação das Comissões
Especiais da Arquive-CE e IV - Posse dos membros da Arquive-CE. Dando início à sessão, Marcela Teixeira, arquivista
formada pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, bibliotecária formada pela Universidade Federal da Paraíba –
UFPB, Mestre em Políticas Públicas em Educação pela Universidade Federal do Ceará – UFC, servidora Técnicoadministrativa, Coordenadora do Memorial da UFC e candidata à Presidente da Arquive-CE, agradeceu a presença de
todos e convidou para compor a mesa com ela, os candidatos da Chapa Única à Diretoria da ARQUIVE-CE, a saber: Rita
de Cássia São Paio de Azeredo Esteves, que secretariou a sessão; Vice-Presidente, Regina Célia de Camargo Campos;
Diretora Administrativo-Financeiro, Adeli Gomes Moreira; Diretora de Comunicação, Patrícia Menezes; Diretora de
Projetos, Myreika Lane de Oliveira Falcão, o Diretor de Políticas Arquivísticas, Márcio de Souza Porto, a Conselheira
Fiscal Gislene Guerra, o Conselheiro Fiscal José Vicente, o Coordenador da Comissão Especial de Arquivos Municipais
Levi Jucá, o Coordenador da Comissão Especial de Arquivos de Instituições de Ensino João Carlos e o Coordenador da
Comissão Especial de Estudantes Attila Pinheiro. Após a composição da mesa, Marcela fez sua apresentação,
mencionando que teve a oportunidade de optar pelo estado do Ceará para morar e trabalhar, estando muito feliz em
contribuir com o desenvolvimento da Arquivologia no estado com a criação da Associação. Marcela explicou que essa
data foi escolhida para a fundação da Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará – ARQUIVE-CE, em alusão ao Dia
Internacional dos Arquivos, decorrente da criação do Conselho Internacional de Arquivos – CIA no dia nove de junho
de hum mil novecentos e quarenta e oito. Em seguida informou que o Edital de Convocação foi publicado por João
Carlos Bernardo de Lima, na página da Associação na rede social Facebook, convocando arquivistas, técnicos de
arquivo, bibliotecários, historiadores, museólogos, administradores, professores e demais profissionais e estudantes
que atuam em arquivos de todo o Estado do Ceará. Na ocasião Marcela lembrou que a proposta do Estatuto Social da
ARQUIVE-CE já fora disponibilizada para consulta pública na web e que versões impressas foram distribuídas aos
presentes. Dando continuidade ao seu discurso, Marcela destacou sua ousadia em lançar Fortaleza como cidade
candidata para receber o Congresso Nacional de Arquivologia em dois mil e dezesseis e assumiu o compromisso de
lutar pela criação do curso de graduação em Arquivologia, mencionando que o estado da Paraíba oferece o referido
curso em duas universidades públicas gratuitas. Em seguida Marcela passou a palavra para Rita de Cássia São Paio,
arquivista formada pela Universidade Federal Fluminense – UFF e Especialista em Administração da Qualidade pela
Universidade Federal do Ceará – UFC, que fez sua apresentação e narrou o histórico do sonho de criação de uma
associação desde dois mil e quatro, quando chegou em Fortaleza e percebeu que era a única arquivista no estado do
Ceará até o dia de hoje em que o sonho estava sendo realizado. Emocionada Rita citou o pensamento atribuído a
Cervantes “Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha juntos é o começo da realidade”. Rita
destacou a carência de capacitação na área e as parcerias com a MRH e a ABC – Associação dos Bibliotecários do Ceará
– ABC, que viabilizaram a realização de cursos de arquivo na capital e no interior do estado. Em seguida Rita registrou
a presença de Lia Castro Melo Andrade, gestora da MRH Gestão de Arquivos e Informações, empresa que atua na área
de guarda terceirizada de documentos e contrata, regularmente, cursos na área de arquivo para capacitar sua equipe
no tratamento arquivístico dos documentos sob sua guarda. Na sequência, Rita também registrou a presença de
Teresinha Vieira, Vice-Presidente da Associação dos Bibliotecários do Ceará, entidade que promove frequentemente
cursos na área de arquivo para os bibliotecários, estudantes e profissionais de áreas afins, tanto em Fortaleza como no
interior do estado. Em seguida, Rita apresentou José Voluciano Lopes, empresário da ASP.con Assessoria e
Contabilidade, empresa que presta serviços de digitalização para prefeituras e promove cursos de arquivo para sua
equipe e servidores públicos municipais. Rita também mencionou a presença de Fernando Ferreira Braga, Presidente
do Conselho Regional de Biblioteconomia e empresário da Acesso Assessoria Documental, que atua na área de
organização documental e venda de produtos para arquivos e bibliotecas, que está promovendo curso de
Especialização em Administração Estratégica de Arquivos em parceria com a Faculdade de Tecnologia do Nordeste –
FATENE. Rita seguiu registrando a presença de Júlio Guido Militão, empresário da Mil Tecnologia, empresa que realiza
desenvolvimento de sistemas e digitalização. Rita citou também as presenças de Gildácio Sá, empresário na área de
História e Acervos digitais e Ana Maria Sá, professora aposentada do curso de Biblioteconomia da UFC. Dando
continuidade Rita conduziu a apresentação dos demais componentes da chapa única, exibindo slides com fotos,
formação e cargos para Diretoria, Conselho Fiscal e Coordenação de Comissões Especiais da entidade, passando a
palavra para cada um se apresentar na mesma ordem em que os slides iam sendo projetados, iniciando por Regina,
arquivista formada pela Universidade de Brasília – UNB e Técnico-administrativa da UFC, que comentou sobre sua
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opção por morar e trabalhar no Ceará, manifestando seu comprometimento com a Arquive-CE. Em seguida Adeli,
bibliotecária formada pela UFC, Técnico-administrativa da UFC e Coordenadora de Educação e Cultura do SINTUFCE Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará mencionou os projetos do Sintufce na
criação de um programa de educação continuada na área de Arquivologia, na modalidade presencial e a parceria com
a UFC Virtual para o primeiro curso de arquivo na modalidade à distância. Dando continuidade Patrícia Menezes,
historiadora e Mestre em História Social relatou sua atuação no Arquivo Público do Estado de São Paulo e no Arquivo
Público do Estado do Ceará, destacando a importância da multidisciplinaridade para preservação da memória. Em
seguida Márcio Porto, historiador, Mestre e Doutor em Ciências Sociais, Diretor do Arquivo Público do Estado do Ceará
– APEC e Membro do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, mencionou a carência de Arquivos Públicos Municipais
regulamentados por lei no estado do Ceará, destacando a importância do papel da Arquive-CE para mudar essa
história. Na sequência, Rita apresentou Myreika Falcão, Especialista em Ciência da Informação e Gestão em
Bibliotecas, graduada em música que atuou como coordenadora do Arquivo Nirez e D iretora técnica do Museu da
Imagem e do Som do Ceará – MIS-CE e que, atualmente, trabalha na Secretaria de Cultura do Estado e com muita
experiência na área de captação de recursos para preservação e difusão de acervos documentais. Logo após, Rita
apresentou Francisco Evandro Castro, arquivista formado pela Universidade Federal Fluminense – UFF e Fiscal de
Contrato de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED na Petrobras, que muito poderá contribuir como
membro do Conselho Fiscal da Arquive-CE, justificando sua ausência por motivo de viagem à serviço e passou a
palavra para Gislene Soares Guerra, bibliotecária formada pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Técnicoadministrativa do Memorial da UFC, que destacou a importância da relação entre arquivistas e bibliotecários tanto na
equipe do Memorial como na Arquive-CE. Completando o Conselho Fiscal, Rita passou a palavra para José Vicente de
Oliveira Filho, estudante de Direito e Técnico de Arquivo da UFC que relatou sua experiência em arquivo de escritório
de advogados e agradeceu o convite para participar da Arquive-CE. Na sequência, Rita passou a palavra para João
Carlos, arquivista formado pela URPB, Mestre em Ciência da Informação, Especialista em Gestão Pública, que
atualmente trabalha no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE e destacou sua experiência
em arquivos escolares e universitários assumindo o compromisso de promover articulação com os profissionais dos
arquivos das instituições de ensino no estado do Ceará. Em seguida, Levi Jucá, licenciado em História pela UFC,
pesquisador e professor da rede pública estadual, destacou ser o único interiorano na formação da chapa única e
discorreu sobre sua trajetória como estagiário do Arquivo Público do Estado do Ceará – APEC e Diretor do Arquivo
Público do Município de Pacoti, se comprometendo a compartilhar sua experiência para a conscientização de prefeitos
e gestores públicos municipais em defesa da criação e regulamentação de Arquivos Públicos Municipais no estado do
Ceará. Por último, mas não menos importante, Rita passou a palavra para Attila Pinheiro, estudante de Administração
e Técnico de Arquivo da UFC, que agradeceu por acreditarem que ele pode contribuir com a Arquive-CE e assumiu a
missão de ser ponte entre os estudantes e a Associação em defesa da criação do curso de graduação em Arquivologia.
A presidente da mesa, passando para o segundo e item de pauta, consultou a assembleia sobre a validação do
estatuto distribuído em forma impressa para todos os presentes à assembleia. Não havendo nenhum questionamento,
contestação ou apartes, os presentes aprovaram, por unanimidade, o estatuto da Associação de Arquivistas do Estado
do Ceará – Arquive-CE. Em seguida Marcela conduziu o processo eleitoral consultando assembleia sobre a aprovação
da chapa única da Arquive-CE. Não havendo nenhum questionamento, contestação ou apartes, os presentes
aprovaram a chapa única para diretoria, conselho fiscal e coordenação de comissões especiais da Arquive-CE, por
unanimidade, e todos os candidatos foram eleitos. Dando continuidade à solenidade, Marcela declarou fundada a
Associação de Arquivistas do Estado do Ceará – Arquive-CE e a Assembleia Geral deu posse aos membros da chapa
única com a composição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Coordenação das Comissões Especiais para o
primeiro mandato para o biênio de 2015-2017, conforme prevê o Estatuto da entidade. Em seguida, Rita apresentou
os valores da anuidade de R$90,00 (noventa reais) para sócio profissional; R$45,00 (quarenta e cinco reais para sócio
estudante e R$270,00 (duzentos e setenta reais) para sócio na categoria de pessoa jurídica. Depois da posse, o
microfone foi disponibilizado para uso dos presentes. Teresinha Vieira, vice-presidente da Associação dos
Bibliotecários do Ceará - ABC foi a primeira a se pronunciar e recebeu o título de madrinha da Arquive-CE,
manifestando seus votos de sucesso para entidade e declarando apoio em possíveis parcerias com a ABC. Em seguida
fez uso da palavra a Professora aposentada Ana Maria Sá, que lembrou que quando a profissão de arquivista foi
regulamentada no Brasil, alguns bibliotecários defendiam que em vez de criar uma nova profissão de arquivista
deveria ter sido ampliada e fortalecida a profissão de Documentalista que agregasse os perfis de Arquivologia e
Biblioteconomia. Também fez uso da palavra o empresário Voluciano Lopes, que assumiu ter sido atingido pelo “vírus”
da Arquivologia e se comprometeu a incentivar a criação de arquivos públicos municipais. Por último, o presidente do
Conselho Regional de Biblioteconomia, Fernando Braga se pronunciou desejando sucesso à entidade recém-criada e
oferecendo parceria com o CRB-7 e com sua empresa Acesso. Ao final foi registrada a fotografia oficial dos eleitos e de
todos os presentes à primeira Assembleia Geral da Arquive-CE. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a
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presença de todos, e eu, Rita São Paio, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por
todos os presentes.
Fortaleza, 09 de junho de 2015.
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RITA SÃO PAIO
Secretária Geral
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FRANCISCO LEVI JUCÁ
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__________________________________________
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ATTILA PINHEIRO
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__________________________________________
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Advogado

117

118

9

