
 
 

1/5 
 

 
 
 
 
 

Carta de Proposta Chapa Única para Diretoria da 
Associação de Arquivistas do Estado do Ceará – 

Arquive-CE  
Mandato 2021-2023 

 
 
 
 

ARQUIVE-CE EM AÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza, CE 
2021 

  



 
 

2/5 
 

APRESENTAÇÃO 

 
A Associação de Arquivistas do Estado do Ceará (Arquive-CE) fundada em 09 
de junho de 2015, é uma associação de direito privado, de caráter científico, 
técnico, profissional e cultural, sem fins lucrativos, de duração por tempo 
indeterminado, que conforme Art. 1º do seu estatuto tem a finalidade de: 
 

• contribuir para o desenvolvimento técnico e científico da Arquivologia; 

• congregar profissionais que defendem os interesses da Arquivologia do ponto 
de vista científico, ético, social e econômico; 

• cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, na 
solução de problemas relacionados à gestão e preservação de arquivos; 

• organizar congressos, conferências, palestras, simpósios, mesas redondas, 
seminários, reuniões, encontros e outros eventos que contribuam para o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento no campo da Arquivologia, além de 
colaborar, quando solicitada e na medida de suas possibilidades, nos eventos 
promovidos por entidades afins; 

• publicar e divulgar literatura e documentação técnico-científica de interesse da 
Arquivologia e áreas afins; 

• manter intercâmbio cultural, profissional, técnico-científico e social com 
entidades congêneres no país e no exterior; 

• estimular a pesquisa no campo da Arquivologia, em todos os níveis; 

• promover cursos na área da Arquivologia, contribuindo para capacitação, 
atualização e aprimoramento técnico dos associados da ARQUIVE-CE e dos 
demais interessados; 

• conferir títulos, certificados, prêmios e (áureas a profissionais que se destacarem 
no campo da Arquivologia; 

• postular, perante as autoridades e entidades competentes, sobre assuntos de 
interesse da Arquivologia; 

• mobilizar a sociedade para reivindicar políticas públicas em defesa da 
preservação do patrimônio arquivístico municipal, estadual, regional e nacional; 

• articular e firmar parceria com instituições de ensino técnico e superior público 
ou privado para garantir o ensino e a profissionalização da Arquivologia em todos 
os níveis no Estado do Ceará, em conformidade com a Lei nº 6.546, de 04 de 
julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista 
e de técnico de arquivo; 
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• fazer-se representar, pelo seu presidente em exercício ou por outro membro da 
diretoria por ele indicado, perante todas as entidades congêneres; 

• participar e fazer-se representar em eventos, nacionais e estrangeiros, de 
interesse da Associação e de seus associados; 

• colaborar com o Arquivo Nacional, os arquivos estaduais, em especial Arquivo 
Público do Estado do Ceará - APEC, arquivos municipais e prefeituras que ainda 
não criaram seus arquivos públicos no desenvolvimento de políticas públicas na 
área de arquivo; 

• colaborar com outros órgãos da classe em prol do exercício profissional; 

• publicar boletim informativo dirigido aos associados. 

• organizar e manter atualizado o sistema de informação técnico-científica, bem 
como o cadastro dos profissionais que atuam na área. 

• celebrar convênios, contratos, termos de cooperação técnica e científica e outros 
instrumentos congêneres destinados aos alcance dos objetivos desta 
Associação. 

 
 
1. COMPOSIÇÃO DA CHAPA (Estatuto Art. 9º) 

De acordo com o Art. 9º do seu estatuto, aprovado em assembleia geral realizada 
em 09 de junho de 2015, a diretoria da Arquive-CE é composta pelos cargos de 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Diretor Administrativo-Financeiro, 
Diretor de Comunicação, Diretor de Projetos, Diretor de Políticas Arquivísticas. 
 
A Chapa Única ARQUIVE-CE EM AÇÃO candidata à Diretoria da Arquive-CE 
durante o mandato de 2021 a 2023, é composta pelos seguintes profissionais: 

Presidente: FERNANDO BRAGA FERREIRA 

Vice-Presidente: FRANCISCA TERESINHA BATISTA VIEIRA 

Secretário-Geral: ROBERTA DE JESUS SANTANA 

Diretor Administrativo-Financeiro: SANDRA MARIA DANTAS CABRAL  

Diretor de Comunicação: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES LEMOS  

Diretor de Projetos: ANA CARLA SABINO FERNANDES 

Diretor de Políticas Arquivísticas: RITA DE CÁSSIA SÃO PAIO DE AZEREDO 
ESTEVES 
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2. CARTA DE PROPOSTA 

As propostas da Chapa Única ARQUIVE-CE EM AÇÃO, se eleita para o mandato 
de 2021-2023 da Arquive-CE foram elaboradas em respeito ao estatuto da 
entidade, fundamentados no Plano Setorial de Arquivos elaborado pelo 
Colegiado Setorial de Arquivos no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC 
e em conformidade com a legislação arquivística brasileira. 

2.1. PROPOSTAS DE CAMPANHA 

2.1.1. Pela criação do curso de Arquivologia no Ceará 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a promover estudos e fomentar 
debates para justificar e defender a formação de arquivistas no estado do Ceará.  

2.1.2. Pela criação de Arquivos Públicos Municipais 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a firmar convênio com o Arquivo 
Público do Estado do Ceará (APEC), participar de Audiências Públicas, enviar 
documentos e promover eventos com vereadores e prefeitos para justificar a 
criação de instituições arquivísticas públicas no âmbito municipal e instituir o 
sistema estadual de arquivos. 

2.1.3. Pela representação da Arquive-CE em Conselhos e Fóruns estaduais e 
municipais de Cultura, Patrimônio e Transparência 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a reivindicar a criação de 
colegiado de arquivo e buscar representação junto aos conselhos estaduais e 
municipais de cultura, patrimônio e transparência, bem como compor o Fórum 
de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro no Estado do Ceará. 

2.1.4. Pela 2ª edição do Encontro de Arquivos Públicos e Privados do Ceará 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a promover a segunda edição 
do Encontro de Arquivos Públicos e Privados, ampliando a Arquivologia para 
municípios cearenses e incluindo o evento na agenda da comunidade 
arquivística cearense. 

2.1.5. Pela criação de curso de Técnico de Arquivo 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a reivindicar a criação de curso 
de formação de técnicos de arquivos em conformidade com a Lei nº 6546/1978 
por meio de parcerias com instituições de ensino público e privado. 
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2.1.6. Pela Captação de Recursos   

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a participar de editais de 
captação de recursos para promoção de eventos na área de Arquivologia e para 
preservação do patrimônio arquivístico no Estado do Ceará. 

2.1.7. Pela parceria com Governos Municipais e Estadual  

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a firmar parceria com 
instituições públicas estaduais e municipais para disseminar a Arquivologia na 
administração pública cearense. 

2.1.8.  Pela parceria com Escolas e Polos Educacionais 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a firmar parceria com escolas 
públicas estaduais e municipais bem como com polos educacionais da 
Universidade Aberta do Brasil para disseminar a Arquivologia para os alunos e 
promover a gestão arquivística em arquivos escolares. 

2.1.9. Pela promoção de descontos aos associados 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a firmar convênio com 
instituições de ensino e estabelecimentos comerciais para concessão de 
descontos aos associados da Arquive-CE. 
 
2.1.10. Alteração do estatuto para ficar menos burocrático e propor 

ampliação do mandato para 3 anos. 

A chapa Arquive-CE em ação se compromete a submeter à decisão da 
Assembleia Geral a alteração do estatuto da Arquive-CE propondo reduzir a 
burocracia e ampliar a duração do mandato para 3 (três) anos a exemplo de 
outras entidades da área. 


