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RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAESP 
NO PERÍODO DE 1983 A 1989 (1.ª FASE) 

1985 

André Franco Montoro - Governador do Estado 

Jorge da Cunha Lima – Secretário da Cultura 

José Sebastião Witter - Supervisor do Arquivo do Estado 

Inês Etienne Romeu – Diretora Substituta do Arquivo do Estado 

· Resolução SC de 25/3/85, publicada no D.O.E. de 26/3/85, designando Paulo Sérgio Pinheiro, 

José Sebastião Witter, Inês Etienne Romeu, Sérgio Billotta, Ana Maria de Almeida Camargo, 

José Ênio Casalecchi, Heloísa Liberalli Bellotto e Marco Aurélio Garcia, para na qualidade de 

membros, integrarem pelo mandato de 2 anos, a Comissão Estadual de Arquivo, do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo. 

· Elaboração de Anteprojeto de Decreto que define os órgãos setoriais do Sistema de Arquivos 

do Estado de São Paulo (a proposta consta do impresso “Processo de implantação do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo”). 

· Realização “I Encontro para implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo” 

que reuniu arquivistas, técnicos de arquivo e representantes das 19 Secretarias de Estado, 

totalizando 123 participantes (maio/85).  

· Impressão do “Projeto de implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo”, no 

Arquivo do Estado, visando a divulgação do Sistema, 18 p. 

· Impressão do “Processo de implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo”, no 

Arquivo do Estado, para coletar os dados necessários à realização do diagnóstico da situação 

dos arquivos do Governo do Estado de São Paulo, 55 p. 

· Realização do “Curso de Introdução à Gestão de Documentos”, destinado aos técnicos 

contratados pela FUNAD, aos técnicos do Arquivo do Estado e aos funcionários de todas as 

19 Secretarias de Estado. Professores: Ana Maria de Almeida Camargo, Isaías Custódio, 

Walter Beraldo, Marilena Leite Paes e Helena Corrêa Machado (junho de 1985). 

· Assinatura do Contrato 006/85 em 02/05/85 entre o Governo do Estado de São 

Paulo/Secretaria de Estado da Cultura e o Fundo de Pesquisas do Instituto de Administração 

da Faculdade de Economia e Administração/USP - FUNAD, visando a contratação de serviços 

relativos à implantação do SAESP, tais como o planejamento e coordenação dos trabalhos, o 

recrutamento e seleção do pessoal técnico necessário, o treinamento do pessoal técnico, a 

definição de prioridades, a análise ambiental das Secretarias objeto da implantação, a 

identificação das rotinas que envolvem a produção documental, o mapeamento da produção e 

do fluxo dos documentos, o levantamento dos meios de armazenamento e recuperação, a 
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atribuição de valores primários e secundários aos documentos levantados, e a elaboração de 

planos de destinação e tabelas de temporalidade, sempre em conjunto com as diversas 

Secretarias envolvidas e mediante as diretrizes formuladas pelo Arquivo do Estado de São 

Paulo. Os trabalhos seriam realizados no período de 2 de maio de 1985 a 30 de abril de 

1986.  

· Celebração de Termos de Compromissos relativos à conjugação de esforços e recursos 

humanos e materiais para implantação do SAESP, entre a Secretaria de Estado da Cultura e 

as demais Secretarias de Estado. Extratos publicados no D.O.E. de 3/8/85. 

· Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Cultura e a Fundação 

Getúlio Vargas para implantação do SAESP, publicado no D.O.E. de 11/09/85. 

· Instituição da equipe de consultores do SAESP: Ana Maria de Almeida Camargo, Daíse 

Apparecida Oliveira, Déa Ribeiro Fenelon, Gleisi Heisler Neves, Helena Corrêa Machado, 

Marilena Leite Paes, Neli Siqueira. 

· Início dos trabalhos para a realização do “Diagnóstico da situação dos arquivos do Governo 

do Estado de São Paulo”. 

· Início dos trabalhos relativos ao histórico da evolução institucional dos órgãos da 

administração direta que resultou no projeto de pesquisa “A administração pública paulista: 

estrutura, funcionamento, produção documental e arquivos do poder executivo no Império 

(1822-1889), sob a coordenação da prof.ª Ana Maria de Almeida Camargo. 

· Constituição das Comissões Especiais e designação de representantes das Secretarias para 

participarem do projeto de implantação do Sistema. 

· Despacho do Secretário da Cultura de 17/10/85 sobre a rescisão amigável do Contrato 006/85 

de prestação de serviços entre a Secretaria da Cultura e a FUNAD datado de 2/5/85, em que 

as partes declaram-se inteiramente desvinculadas entre si de quaisquer obrigações. 

 


