MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES
s participantes do VI Encontro Catarinense de Arquivos,
realizado na cidade de Blumenau, no período de 14 a 16 de setembro de
1994, e promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Administração,
Diretoria de Administração Organizacional e Patrimonial. Gerência do
Arquivo Publico do Estado. e pela Fundação Casa Dr. 131timenati, Diretoria de Patrimônio, Arquivo Histórico José Ferreira da silva, aprovaram as
seguintes moções e recomendações:

Moção 1
Encaminhada pelos participantes do VI Encontro :
Agradecer ao Governo do Estado de Santa Catarina, através de
seus representantes Dr. Luiz Carlos Schmidt de Carvalho, Secretario de
Estado da Justiça e Administração; Dr. Osmar Odilon da Silva. Diretor de
Administração Organizacional e Patrimonial; Talha de Almeida Telemberg Soares, Gerente do Arquivo Publico; agradecer a Prefeitura Municipal de Blumenau, através de seus representantes. Dr. Altair Carlos
Pimpão, Presidente da Fundação Casa Dr. Blumenau e a Prol' Suely
Peuy, Diretora de Patrimônio e do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva; pela oportunidade que proporcionaram aos profissionais dos Arquivos
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Catarinenses e outras instituições. de adquirirem novos conhecimentos
com vistas a preservação do patrimônio documental.

Moção II
Incaminliada pelas Professoras palestrantes: Ana Maria de Almeida Camargo, Ana Regina Berwanger, Daise Apparecida Oliveira e I leloisa I.ibetalli &nono:
Moção de agradecimento a carinhosa acolhida dispensada aos palestrantes e participantes do VI Encontro Catarinense de Arquivos: e de
cumprimentos pelo pleno êxito alcançado, prova inconteste do elevado nível de competência da Comissão Organizadora.

Moção III
Encaminhada pelas Senhoras Maria Aparecida Rodrigues Marzan
e Maria Leocadia de Sotva Silva. do Arquivo Publico de Uberaba - Minas Gerais:
Moção de agradecimento aos organizadores deste VI Encontro Catarinense de Arquivos, pela oportunidade que tivemos de participar c pelo
alto nível das conferencias e oficinas.

Recomendação 1
Encaminhada pelos cursos de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria-RS, t lniversidade Federal Flurninense-RJ e Universidade Federal do Rio Grande do Sul-RS:
'fendo em vista a carência de profissionais de Arquivo, conclamamos as Direções dos Arquivos Estaduais, Municipais e Particulares para
que gestionem junto as instituições de ensino de suas cidades e estados,
para a criação de novos cursos de Arquivologia.
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Recomendação II
Encaminhada pela Sra. Izabel Mir Brandt, de Ibirama - SC. que
teve um adendo da Sra. Muriel Scott . Bibliotecária da Biblioteca Mário
de Andrade - SP:
Criação de cursos destinados aos Prefeitos eleitos no Estado de
Santa Catarina. quando do inicio de suas administrações sobre: Gestão de
Documentos e Patrimônio I listórico e Cultural; e que os cursos sejam ministrados pela Secretaria de Estado da Justiça e Administrado do Estado,
sob a coordenação técnica do Arquivo Publico. Adendo: que os cursos sejam estendidos a todos os Prefeitos eleitos dos municípios do Brasil.

Recomendação III
Encaminhada pela Sra. I zabel M ir Brzmdt de lbirama - SC:
Que seja criado o Arquivo Histórico de Ibirama. tendo em vista a
importante documentação pertencente ao patrimônio de Ibirama. sobre
colonização alemã e italiana; reservas indígenas e florestais; Estrada de
Ferro do Vale do Itjai, e pela proximidade do centenário do município.

Recomendação IV
Encaminhada pelo Sr. Amadio Vetoretti. Diretor do Arquivo 1-listórico de Tubarão - SC e pela Direção e funcionários do Arquivo Publico
do Estado de SC:
que seja criado o Arquivo 1 listórico cio Município de Laguna. uni
dos mais antigos de Santa Catarina. e considerado pelo SPHAN como Patrimônio 1 istórico. cujos documentos são fontes importantíssimas para o
resgate da historia de Santa Catarina e que se encontram sem nenhuma
proteção e organização.
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Recomendação V
Encaminhada pela Bibliotecária e Arquivista Neusa Rosane Dam iani Nunes do Arquivo Publico de Santa Catarina:
Que sejam divulgados os planos de codificação e classificação de
documentos de arquivos, para que sejam aplicados pelas instituições arquivísticas do pais, visando a uniformidade.

Recomendação V1
Encaminhada pela Sra. Maria Cristina Pereira Ribeiro . do Ministério da Fazenda em Santa Catarina:
Que sejam oferecidos cursos de treinamento na área de analise e
classificação de documentos. métodos de conservação de documentos e
recuperação de informações.

Recomendação VII
Encaminhada pela Sra. Vénia Caldas Saraiva , Chefe de Gabinete
do Arquivo Publico do Distrito Federal: Na qualidade de representante do
Arquivo Publico do Distrito Federal. proponho a realização em 13rasilia DF. no próximo ano, do I Encontro de Arquivos do Centro-Oeste, visando
a disseminação de infórmações teóricas e praticas para o aperfeiçoamento
de profissionais da área de arquivos da região centro - oeste e das outras
regiões do Brasil. com o objetivo de contribuir para a preservação e divulgação do patrimônio documental do nosso pais.
Boletim Informativo - Julho/Dezembro, 1994.
Encaminhadas pela Direção e Funcionários do Arquivo Púbico do
Estado de Santa Catarina:
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Recomendação VIII
- Recomendamos as Prefeituras dos Municípios do Estado de
Santa Catarina que criem seus Arquivos Municipais com a finalidade de
preservar e divulgar seu patrimônio documental. de acordo com o que
esta determinado no Artigo 9° da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Recomendação IX
- Recomendamos que seja assegurado aos Arquivos Municipais
do Estado de Santa Catarina recursos humanos e financeiros com a finalidade de aparelha-los para que possam desempenhar as funções que lhes
competem, de preservar, organizar e divulgar o patrimônio documental.
visando ao resgate da memória das comunidades.
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