Arquivo Histórico do Município de Florianópolis

Mordem Filomeno Alachado Ribeiro*

o encerramento do V Encontro Catarinense de Arquivos.
realizado em Itajai-SC, em setembro de 1992, foi reinvidicado pelos participantes do evento, a criação do Arquivo I listórico do Município de Florianópolis.
Partiu-se então para estudos e organizações de equipes para desenvolver Os trabalhos, cabendo aos técnicos do Arquivo Público do Estado
de Santa Catarina e à equipe da Professora Nelma Baldin da Prefeitura de
Florianópolis, todo o esforço e dedicação para fazer chegar à Câmara de
Vereadores o Projeto de Criação. Aprovado sob a Lei n° 4.491. de
14/09/94, foi criado o Arquivo Histórico do Município de Florianópolis,
um sonho da Prol' Nelma que tornou-se realidade. que foi a primeira Diretora do Arquivo.
Em I° de dezembro de 1995, foi inaugurado pelo então Prefeito
Sr. Sérgio (irando, o Arquivo Histórico que está situado na Rua General
Bittencourt, 223, no centro de Florianópolis.
O Arquivo I listórico é um órgão da Prefeitura e está subordinado à
Secretaria Municipal de Administração. dirigida pelo Secretário Dr. Francisco José Pereira.
A equipe que desempenha as atividades no Arquivo Histórico. Marilene Filomeno Machado Ribeiro. Diretora-Bibliotecária, ,losete de Fátima Vicentini Sandrini - llistoriadora e a Sra. Selma Leite Serapião Auxiliar de Serviços Gerais, todas funcionárias da Prefeitura Municipal
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de Fpolis. A equipe é muito pequena. e para o futuro. pretendemos colocar estagiários, datilógrafo e, se possível. informatizá-lo.
Estamos trabalhando com garra e dedicação. com o objetivo de deixarmos o acervo de documentos bem claro e acessível aos nossos pesquisadores e a todas as pessoas que nos procuram.
A casa é bem ventilada e clara, o espaço para o momento satisfaz,
mas no futuro, com a chegada de volumes maiores de documentos, teremos que partir para um espaço bem maior, que comporte o acervo.
Na organização dos documentos históricos, o desenvolvimento não
é muito rápido, já estamos elaborando os Instrumentos de Pesquisa: Catálogos - o catálogo sumário é bem específico, constando nome do Fundo
(Câmara Municipal-Desterro), Grupo (Secretaria Municipal), Série (Ofícios, Processos), etc.
O documento mais antigo do Arquivo. REGISTRO DAS
PROVISÕES-PROVIDÊNCIAS E RESOLUÇÕES-ORDENS DO REI
DE PORTUGAL E ALGARVE AOS GOVERNADORES DA
PROVÍNCIA-ANO 1715, n° de páginas 198, foi repassado ao Arquivo
em mau estado de conservação, pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC.
Atualmente nosso acervo consta de:
385 livros da época do Desterro/Câmara Municipal, ano
de 1715 a1943. repassados pela UFSC;
28 caixas-arquivos com documentos relativos aos anos
de 1809/1955, repassados também pela UFSC.
36 pastas com correspondências da Câmara Municipal do
Desterro, Despesas, Requerimentos, Alvarás. Auto de
Apelação. Registro Geral, Folha de Pagamento e outros.
repassados pela UFSC ao Arquivo Público do Estado em
junho de 1986 e doados ao Arquivo Histórico do Município
de Fpolis. em 19 de dezembro de 1995, dia de sua inauguração;

202

Arquivo Público do Estado — AAA/SC

Arquivo Histórico do Município de Florianópolis

446 pastas em 128 caixas-arquivo, transferidos pelo IPUF
em 1982;
40 livros do Antigo Cemitério da Ponte/Desterro, recebido
da SUSP, do ano de 1841/1925.
Quanto a divulgação cio Arquivo 1 listórico. a população de Fpolis
não é muito voltada para os valores históricos, necessitando ser conscientizada.
Por outro lado, pretendemos sensibilizar os órgãos públicos para
que nos proporcionem apoio cultural e financeiro. pois só unidos é que
conseguiremos trabalhar para melhor resgatar a história da nossa querida
Desterro, atual Florianópolis.
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