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RESOLUÇÃO Nº 054/2022 – CEE/MA  

Cria o Memorial do Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão – CEE/MA e o Centro 

de Documentação do CEE/MA, e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais e, tendo em vista o Plano Estratégico do CEE/MA 2020 – 

2023, considerando ainda o que foi deliberado em Sessão Plenária hoje realizada, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica criado o Memorial do Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão – CEE/MA e o Centro de Documentação do CEE/MA, de competência 

da Presidência do CEE/MA. 

Parágrafo único. As atividades permanentes do Memorial do Conselho 

Estadual de Educação do Maranhão – CEE/MA e do Centro de Documentação 

do CEE/MA serão estruturadas por projeto de trabalho aprovado pelo Conselho 

Pleno e instituído pela Presidência do órgão. 

 

Art. 2º O Memorial do Conselho Estadual de Educação do Maranhão – 

CEE/MA e o Centro de Documentação do CEE/MA têm como finalidade 

salvaguardar documentos e objetos da Instituição e de seus membros ao longo 

do tempo e divulgar tudo o que considerar representativo para a reconstituição da 

sua memória e da sua história material e imaterial, mantendo um espaço físico 

adequado, e desenvolvendo programas que estimulem a pesquisa e a reflexão 

histórica, proporcionando, assim, o aperfeiçoamento das atividades institucionais 

no que diz respeito ao seu patrimônio histórico e institucional. 

Parágrafo único. O Memorial do Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão – CEE/MA e o Centro de Documentação do CEE/MA, por meio de suas 
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atividades permanentes, poderão disponibilizar dados e informações decorrentes 

de seu acervo para a composição de estudos e pesquisas. 

 

Art. 3º A Comissão Permanente criada pela Portaria nº 79/2021-GP/CEE, 

de 24 de setembro de 2021, é responsável pela definição das diretrizes de 

atuação e deliberação sobre as atividades do Memorial e do Centro de 

Documentação. 

Parágrafo único. A Comissão Permanente poderá ser renovada conforme 

o mandato dos Conselheiros designados na sua composição. 

 

Art. 4º Compete ao Memorial do Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão – CEE/MA: 

I - estudar e pesquisar sobre a história e memória do CEE/MA; 

II- coletar e produzir material documental físico, digital, iconográfico, e 

audiovisual de caráter histórico para o acervo do Memorial/CEE; 

III- preservar e divulgar a trajetória da instituição, com resgate dos 

documentos de valor histórico e objetos iconográficos, com vistas à organização 

de conteúdos sob a forma de textos, infográficos, linha do tempo e exposições 

físicas ou virtuais; 

IV- adotar medidas para evitar danos ou ameaças aos bens, garantindo a 

durabilidade do acervo do Centro de Memória, de modo que este possa contribuir 

para a memória institucional; 

V- realizar o tratamento técnico sobre o acervo, como catalogação dos 

documentos e peças que o compõem; 

VI - implantar programa de história oral; 

VII- implantar programa de história digital; 

VIII- publicar livros, periódicos, textos e artigos, em formato físico ou virtual, 

sobre a essencialidade da história e atuação do CEE, além de outros temas de 

interesse institucional; 
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IX - auxiliar pesquisadores (as) que queiram consultar o acervo ou desejem 

pesquisar sobre a memória e história da Instituição; 

X - propor convênios, programas e projetos, acordos de cooperação e 

parcerias com instituições de ensino e culturais; 

XI - promover a cultura de preservação da memória no âmbito institucional; 

XII - promover a divulgação do acervo e de pesquisas através de 

exposições, publicações, eventos e outros meios de comunicação; e  

XIII - ser um espaço de educação e comunicação da instituição com a 

sociedade. 

 

Art. 5º O Centro de Documentação do Memorial do Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão – CEE/MA, denominado “Centro de Documentação Maria 

José Palhano Silva”, terá coordenação designada pela presidência do órgão. 

Parágrafo único. Podem ser propostos programas e acordos de 

cooperação técnica para manutenção do Centro de Documentação. 

 

Art. 6º O Centro de Documentação do Memorial do Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão – CEE/MA será responsável pela gestão administrativa 

do Memorial do Conselho Estadual de Educação do Maranhão – CEE/MA, 

devendo ser executada conforme deliberação da Presidência.  

 

Art. 7º O acervo pode ser constituído por meio de doação, legado, cessão, 

patrocínio ou transferência, observada a relevância e finalidade do mesmo para a 

missão e os objetivos do Memorial do Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão – CEE/MA.  

§ 1º O acervo pode ser composto provisoriamente por meio de 

empréstimos, para a realização de eventos, exposições e estudos. 
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§ 2º A incorporação ao acervo ocorrerá, mediante a observação da 

legislação vigente e normativa própria do Memorial do Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão – CEE/MA. 

 

Art. 8º Os casos omissos e outras providências correlatas serão 

respondidas pela Presidência do órgão em observância ao Regimento Interno do 

Conselho Estadual de Educação do Maranhão. 

 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 17 de fevereiro de 2022. 

 

 
 

Soraia Raquel Alves da Silva 
Presidente CEE/MA  

 

Roberto Mauro Gurgel Rocha – Vice-Presidente CEE/MA  

Antônio de Lisboa Machado Filho 

Adriana Campos Marques 

Geraldo Castro Sobrinho 

José de Jesus Pinheiro Carvalho 

José Ribamar Bastos Ramos 

Laurinda Maria de Carvalho Pinto 

Maria Elizabeth Gomes Braga 

Maria Eunice Campos Brussio  

Mari-Silva Maia da Silva 

Régina Maria Silva Galeno 

Rosangela Mendes Costa 

Thays Gabriela Campos 

 


