Florianópolis, 14 de maio de 2019.

Ofício n.º 062/2019/CEC

REF.: Arquivo Público Estadual e convênio com TJ
Senhora Presidente,
Com nossos cumprimento registramos que no dia 13.05, realizamos uma reunião com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço, com a
presença dos dirigentes do setor de Documentação, Arquivo e Museu do Judiciário e da Conselheira
Betina Adams. Naquela oportunidade entregamos Moção de Louvor do CEC pelas iniciativas
implementadas pelo TJ na área arquivística.
Na oportunidade, além da entrega do documento, o objetivo da reunião foi contribuir com
sugestões que auxiliem na resolução dos graves problemas enfrentados, historicamente, pelo Arquivo
Público do Estado e também, pela importância, do Arquivo Público da Capital.
Neste sentido, obtivemos resposta positiva do Sr. Presidente do Poder Judiciário, a um projeto
de Convênio de Cooperação entre os Poderes [Judiciário e Executivo].
Solicitamos assim a mediação da FCC para levar esta proposição ao conhecimento das
autoridades responsáveis do Poder Executivo do Estado, em defesa do encaminhamento.
Trata-se de construir uma solução definitiva para o Arquivo Público do Estado, um
equipamento do maior interesse histórico e cultural. Mesmo sob o ponto de vista de Arquivo
Administrativo, urge a atenção demandada pela unidade.
Em breve haverá um evento da área de arquivos no estado, realizado pelo Tribunal de Justiça,
ocasião promissora para a celebração de um convênio inter-institucional de cooperação em apoio ao
Arquivo Público do Estado, possibilitando um rápido tratamento da questão no Judiciário, que
mostrou-se altamente sensível e cooperativo ao apoio para o Arquivo Público do Estado.
Ficamos no aguardo de seu apoio para esta contribuição.
Atenciosamente,

Marcondes Marchetti
Presidente do Conselho Estadual de Cultura

Para
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura
Sra. Ana Lucia Coutinho
E-mail: presidente@fcc.sc.gov.br
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