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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS 

ARQUIVISTAS DA BAHIA 

 

Reuniram-se no segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 18h30, por 

meio da plataforma virtual Google Meets, os membros da Associação dos Arquivistas da 

Bahia para realização de Assembleia Geral Ordinária Virtual. Tendo os seguintes pontos de 

pauta: 1. Apreciação do relatório de atividades da gestão; 2. Mudança da logo da AABA; 3. 

Inquietações arquivísticas em tempos de pandemia. Registra-se a presença dos membros da 

Diretoria da AABA: Leide Mota de Andrade – Presidenta, Leandro Coutinho – Diretor 

Administrativo-Financeiro, Ismaelly Batista dos Santos Silva – Diretora de Comunicação, 

Carla Fernandes de Souza – Diretora de Políticas Arquivísticas, Luís Conrado de Farias Neto 

– Secretário Geral, Miguel Bispo dos Santos – primeiro suplente e Ivone Silva Santos – 

segunda suplente; e dos Associados efetivos: José Nilton Junior, Aloisio Oliveira Ramos, 

José Claudio de Carvalho Rodrigues, Luciene Silva Santos Sousa, Lívia Gomes Côrtes, 

Antonio Jorge de Souza Lima, Alan de Oliveira Correia, Adriana Sousa Silva, Rosario Santos 

da Soledade Gauthier, Djalma Vieira da Silva, Natália Leal Costa; e da ouvinte: Ana Paula 

Santos. A Assembleia Geral foi agendada para as 18h30 e, neste horário, foi realizada a 

primeira chamada. Como não houve quórum mínimo, ou seja, maioria simples dos associados 

efetivos do ano corrente (ou seja: 23), neste momento decidiu-se por aguardar trinta minutos 

e, passado esse tempo, iniciar a Assembleia com a quantidade de pessoas presentes no 

ambiente virtual. A Assembleia Geral é iniciada pontualmente às 19h e, após breves 

comentários e perguntas, Leandro Coutinho anuncia o número de associados efetivos naquele 

momento, isto é, 45. O mesmo contextualiza a intenção da atual Diretoria em realizar essa 

Assembleia Geral no mês de junho de 2020, conforme planejamento realizado no início da 

gestão. Mas que, devido à pandemia do novo coronavírus, só foi possível a sua realização 

agora, em dezembro – e no formato virtual. Leandro apresenta o relatório de atividades que 

compila as principais ações realizadas nesses 18 meses da atual gestão, a Novos Contextos. A 

apresentação é seguida de dúvidas e esclarecimentos dos presentes e o ponto de pauta é 

finalizado com a aprovação, por aclamação, do referido relatório. Inicia-se o segundo ponto 

de pauta: mudança da logo da AABA; Leide contextualiza a mudança e apresenta a logo 

proposta, além de descrevê-la em seus detalhes; depois de um debate com falas favoráveis e 

contrárias à mudança, a proposta foi à votação tendo 11 votos favoráveis (Alan de Oliveira 

Correia, Antonio Jorge de Souza Lima, José Nilton Junior, Lívia Gomes Côrtes, Ismaelly 

Batista, Leandro Coutinho, Luciene Silva Santos Sousa, Leide Mota, Ivone Silva Santos, 

Rosario Santos da Soledade Gauthier e Carla Fernandes) à mudança e 6 contrários (Claudio 

Rodrigues, Natalia Leal, Adriana Sousa Silva, Aloisio Oliveira Ramos, Djalma Vieira e Luís 

Conrado de Farias Neto) – sendo aprovada, assim, a nova identidade visual da Associação 

dos Arquivistas da Bahia. A Assembleia Geral vai chegando ao fim e os presentes são 

convidados a apresentar, no terceiro e último ponto de pauta, suas inquietações arquivísticas 

em tempos de pandemia. Em ordem de fala: Lívia Gomes Côrtes, José Nilton Junior, Carla 

Fernandes de Sousa, Djalma Vieira da Silva, Leide Mota de Andrade e Alan de Oliveira 
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Correia. As falas versaram, em linhas gerais, sobre temáticas que permeiam o âmbito do fazer 

arquivístico em tempos de pandemia, o cotidiano do trabalho e sobre a necessidade do uso de 

equipamentos de proteção individual dentro e fora do Arquivo. Por fim, Leandro esclarece 

sobre nosso planejamento realizado no início da gestão que, devido às restrições impostas 

pela pandemia, teve que ser repensado e, sobretudo, adequado ao “novo normal”. Nada mais 

havendo a ser tratado, a presidenta da associação deu por encerrada a Assembleia Geral, 

agradecendo a presença de todos e todas. E, para constar, eu, Luís Conrado de Farias Neto, 

secretário dos trabalhos, lavrei a presente ata que será assinada, no momento oportuno, em 

respeito às recomendações dos organismos de saúde, pelos associados presentes. Anexamos a 

esta ata, a título de registro, o print da Assembleia Geral. 

 

Salvador, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

Leide Mota de Andrade  

Presidenta 

 

 

Luís Conrado de Farias Neto 

Secretário Geral 

 

 

Associados presentes 
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