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Ia REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE ARQUVOS DO 

CNPC 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional 
(SADI) do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Secretaria/Fundação Casa de 
Rui Barbosa nos dias 06 e 07 de dezembro de 2016 (terça-feira e quarta-feira), das 9h30 
às 18h00, no edificio Parque da Cidade (sala 705B - 70 andar). 

PRESENTES: 

1. Suplente Camila Mattos da Costa, no exercício da titularidade 

2. Duma Nascimento-FUNARTE (poder público) 

3. Titular Doralice dos Santos Romeiro 

4. Suplente Irany Rodrigues Barbosa, no exercício da titularidade 

.5. Titular Jose Claudio de Carvalho Rodrigues 
6. Leandro de Abreu Souza Jaccoud - FCRB (coordenador, poder público) 

7. Titular Leolíbia Luana Linden 
. Marcela V. Thimoteo da Silva - 1BRAM (suplente, poder público) 

9. Titular Paulo Henrique dos Santos Ferreira 
0. Rodrigo Aldeia Duarte - Arquivo Nacional (suplente, poder público) 

1. Titular Sandra Maria Veríssimo Soares 

PAUTA: 

1 Abertura - Dirigente do Sistema MinC 

2. Apresentação dos membros do poder público e dos integrantes da soci 

civi 

3. Eleição para o representante suplente do CNPC 

4. Relatório de publicações (Moções e Recomendações, aprovados na última 

reunião plenária 

5 Esclarecimentos sobre o plenário anteceder os colegiados setoriais 

6. Informes sobre o calendário para 2017 - Conferência Nacional de Cultura e 

Encontro Nacional dos Pontos de Cultura 

7 Apresentação do relatório encaminhado pela coordenação do colegiado de 
arquivos ao ministro em julho de 2016 e relato sobre o encaminhamento dado ao 
cumprimento das metas, para 2017, do Plano Setorial de Arquivo, 

8. Semana Nacional de Arquivos 
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A) RESUMO Cada membro do colegiado setorial presente a reunião teve a 

oportunidade de se apresentar aos demais. 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 3 DA PAUTA 
06/12/2016/Horário - Manhã 

A) RESUMO: O coordenador apresentou a necessidade de escolha de um membro 
um suplente do colegiado de arquivos para o Plq do NPC. O lugar 
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9. Acompanhamento da agenda de trabalho do setorial de arquivos para o biênio 

20i62017. 

10. Discussão sobre a meta 40 do Plano Nacional de Cultura 

11. Relato da última reunião do Pleno do CNPC 

12. Leitura dos eixos temáticos sugeridos para a IV Conferência Nacional de 

Cultura/2017. 

13. Discussão sobre os eixos temáticos para a IV Conferência Nacional de 

Cultura/2017. 

14. Apresentação de Fernanda Menezes: o novo regulamento de financiamento 

do BNDES para preservação de acervos. 

15. Apresentação de Recomendações e Moções 

16. Informes Gerais 

17. Aprovação do relatório da reunião 

ITEM 1 DA PAUTA 
06/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO Abertura da reunião pela Sra. Erika Freddi, dando as boas vindas 

aos participantes 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS Não houve 

ITEM 2 DA PAUTA 

06/12/2016 - Manhã 





B) SUGESTÕES A divulgação da Semana Nacional de Arquivos pelos 

integrantes do colegiado nas suas respectivas instituições e estados. 

C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 9 DA PAUTA 
06/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO: Foi retomada a agenda de trabalho do colegiado setorial de arquivos 
e as equipes envolvidas em cada uma das atividades firmadas para 
desenvolvimento nesse período. Constatou-se que as atividades 2 e 7 foram 
alcançadas. O coordenador deu informes sobre o uso da Plataforma Colaborativa 

do CNPC. 

13) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Substituição do nome de Diego por Camila na 

atividade 3 da agenda. Inclusão de José Claudio de Carvalho Rodrigues na 
equipe responsável pelo desenvolvimento do item 4 da agenda e inclusão do 
nome de Camila Mattos da Costa na equipe responsável pelo desenvolvimento 

do item 10 

ITEM 10 DA PAUTA 
06/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO A discussão da meta 40 do Plano Nacional de Cultura entrou na 
pauta por sugestão de Dilma Nascimento A discussão sobre a questão contou 
com a presença de Gabrielia Crivelienti, atual coordenadora geral do Plano 

Nacional de Cultura. 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS Elaboração de Recomendação de criação de grupo 
de trabalho criação de Grupo de Trabalho ou Comissão Temática para a 
elaboração de política arquivística no Sistema MinC 

ITEM 11 DA PAUTA 

06/12/2016 Tarde 
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C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 7 DA PAUTA 

06/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO: O coordenador apresentou o relatório, com nota técnica assinada por 

Lucia Maria Veiloso de Oliveira - também coordenadora do colegiado - 

enviado ao Ministro da Cultura, no sentido de prestar contas ao colegiado do que 

tem sido feito, pela coordenação, para o cumprimento das metas do plano 

setorial de arquivos que estão previstas para 2017. Informou que o relatório foi 
enviado, pela primeira vez, por e-mail, no dia 13/7/2016 e que em diversas 

oportunidades - novamente por e-mails e nos encontros de preparação para as 

reuniões de colegiado - foi cobrado um posicionamento da SADL A SADI 
informou por e-mail que por conta da instabilidade política brasileira, a criação 

do fundo para modernização de instituições arquivísticas e criação de editais não 

pode avançar, por enquanto. Foi apresentada a proposta de revisão dos prazos de 
cumprimento das metas previstas no Plano Setorial de Arquivos, a qual a 

coordenação ponderou já que o plano já havia passado por consulta publica e 

havia sido aprovado no CNPC. Foi mantida a proposta de alteração dos prazos, 
desde que houvesse respaldo jurídico do MinC (proposta 1) e apresentou-se a 
proposta pela manutenção dos prazos (proposta 2). A questão foi para votação. 

B) SUGESTÕES: Publicação em papel do plano setorial de arquivos; alteração das 

datas referentes ao cumprimento das metas. 

C) ENCAMINHAMENTOS A proposta 1 obteve 7 votos. A proposta 2 obteve 3. 

Houve 1 abstenção Venceu a proposta de alteração dos prazos de cumprimento 

das metas, desde que houvesse respaldo jurídico do MinC. Camila Mattos da 

Costa foi indicada para a tarefa de alteração dos prazos das metas. 

ITEM 8 DA PAUTA 

06/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO: O Coordenador informou que está em andamento um esforço de 

cooperação entre o Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, como 
forma de garantir o cumprimento das metas previstas pelo Plano setorial de 
arquivos para 2017 Uma primeira iniciativa dessa parceria será a Semana 

Nacional de Arquivos, que devera ocorrer entre os dias 5 e 10 de junho de 2017 
O representante do Arquivo Nacional fez uma apresentação sobre a pr . sta de 

realização da Semana Nacional de Arquivos. 
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encontrava-se vago após a saída do representante Diego Barbosa, por ter 

assumido um cargo no poder público. 

B) SUGESTÕES: Eleição de um novo representante 

C) ENCAMINHAMENTOS Por unanimidade foi escolhido, para representante 

suplente do colegiado de arquivos no CNPC, o Sr. José Claudio de Carvalho 

Rodrigues. 

ITEM 4 DA PAUTA 

06/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO: Foi apresentado ao colegiado um relatório das moções e 
recomendações, com seus respectivos status de andamento, apresentadas ao 

Plenário do CNPC. 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS Envio, por correio eletrônico, do relatório de 

moções e recomendações para os integrantes do colegiado 

ITEM 5 DA PAUTA 
06/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO O coordenador fez um esclarecimento sobre a realização da Plenária 
do CNPC ter acontecido antes da reunião dos colegiados Foi uma forma 
encontrada para garantir a realização das quatro reuniões regimentais do CNPC 

e pela necessidade de se decidir o temario da IV CNC 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 6 DA PAUTA 
06/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO Foi informado pelo coordenador que a IV CNC esta prevista para 
acontecer em setembro de 2017 e que o Encontro Nacional dos Pontos de 

Cultura foi cancelado. 

B) SUGESTÕES: Não houve 
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A) RESUMO A representante do colegiado setorial de arquivos no pleno do 
CNPC, Doralice dos Santos Romeiro, fez um relato detalhado da ultima reunião 

ocorrida, em novembro de 2016. 

B) SUGESTÕES: Não Houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 12 DA PAUTA 
06/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO: Foi feita a leitura, na íntegra, do documento com os eixos temáticos 

propostos para a IV CNC. 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Discussão do documento no dia seguinte, na parte 

da manhã. 

ITEM 13 DA PAUTA 
07/12/2016 - Manhã 

A) RESUMO: Discussão sobre o documento com os eixos temáticos propostos 

para a IV CNC 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Ênfase no eixo 6 do documento. Acréscimo do 
texto "O desafio atual da preservação do patrimônio cultural no que tange os 
bens materiais atinge diretamente as áreas dos arquivos, bibliotecas e museus, 
onde existe diversidades de suportes e gêneros A situação atual exige maior 
atuação na organização, preservação e acessos dos documentos, tanto fisico, 
como digitais. No que tange ao patrimônio documental e/ou arquivístico a 
preservação inclui a organização e o acesso, pela implementação e manutenção, 
bem como a integração de políticas públicas de patrimônio cultural e 
arquivístico", na seção Descrição. 

ITEM 14 DA PAUTA 
07/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO: Apresentação de Fernanda Menezes, do BNDES, sobre 
financiamento para preservação de acervos. 





ITEM 16 DA PAUTA 
07/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO Informes de ordem geral 

B) SUGESTÕES Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS Não houve 

ITEM 17 DA PAUTA 
07/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO Aprovação do relatório da reunião 

B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Sugerir como ponto de pauta um debate mais detido 

na questão dos eixos temáticos para a IV CNC. 

Brasilia, 07 de ezembro de 2016. 
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B) SUGESTÕES: Não houve 

C) ENCAMINHAMENTOS: Não houve 

ITEM 15 DA PAUTA 
07/12/2016 - Tarde 

A) RESUMO: Submissão de Recomendações e moções para aprovação do 

colegiado setorial de arquivos. 

A) SUGESTÕES 

B) ENCAMINHAMENTOS: Moção de repúdio à PLS 146/2007 e 
Recomendação de criação de grupo de trabalho criação de Grupo de Trabalho ou 
Comissão Temática para a elaboração de política arquivística no Sistema MinC. 




