
Cabe-nos os seguintes esclarecimentos: 

 

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer está empenhada 

em realizar, além de eventos culturais pontuais, ações que produzam uma conscientização da 

comunidade em relação à sua cultur , identidade, memória e preservação do patrimônio. Sabe-

se que são ações que demandam tempo, persistência e investimentos, para que surjam os 

resultados. 

O município possui o Arquivo Histórico Municipal que salvaguarda a história por meio de  

milhares de documentos escritos (físicos). 

Ainda que o manuseio destes materiais sigam os protocolos de acesso a documentos acabam 

deteriorando. O acesso físico a este material expõe, ainda, o risco de atos que fogem ao 

controle dos servidores, como a supressão de páginas, por exemplo. 

Por conta disso, a SECEL deu inicio ao processo de readequação e modernização do Arquivo 

Histórico Municipal, e através do Projeto SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

HISTÓRICO DE LAJEADO,  

(Pró-cultura RS FAC (Fundo de Apoio à Cultura) foi possível iniciar o processo de digitalização 

dos documentos. 

Projeto este que permitiu que aproximadamente 10% destes fosse digitalizado, e foi realizado 

pelo Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da UNIVATES. 

Em função da quantidade de documentação existente, a continuidade ao processo de 

digitalização do Arquivo será feita por servidores da SECEL, hoje lotados no Arquivo Histórico, 

onde possuímos os equipamentos e tecnologia para esta finalidade. O que justifica a 

necessidade da consultoria para o acompanhamento e orientação do processo de 

readequação do Arquivo Histórico de Lajeado. 

1- A Consultoria do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da UNIVATES prestará o 

serviço, ao processo de readequação do Arquivo Histórico de Lajeado, com carga horária 

mensal de 4 horas de trabalho, nas seguintes etapas: 

- Acompanhamento do processo de readequação do Arquivo Histórico; 

- Orientação para equipe sobre processos e gestão de acervo e do espaço; 

-Orientação para criação da política de acervos do Arquivo Histórico; 

2- A equipe que prestará o serviço que integra o Centro de Memória, Documentação e 

Pesquisa da UNIVATES é composta pela Patrícia Schneider - Mestre em Patrimônio Cultural -

UFSM /RS, e a Pesquisadora Dra . Neli T. G. Machado. 

Estamos à disposição para mais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Carlos Rodrigo Reckziegel 

Secretário da Cultura, Esporte e Lazer 

Rua Alberto Torres, 452, 5º andar - Lajeado - RS 



Fone: (51) 3982-1003 


