
Gabinete do Prefeito - Gestão Marcos Tamoio

Notação PCRJ/GBP/MT
Data Limite 1961-1980
Título Gabinete Prefeito Marcos Tamoio
Dimensão
física/mensuração e
suporte

 Documentação textual (impressos e mimeografados):
- 0,39 metro linear
- 6,00 metros lineares de recortes de jornais

 Documentos iconográficos
 Positivos em preto e branco: 4253 unidades.
- 2x2: 01 unidade;
- 9x45: 01 unidade;
- 10x24: 01 unidade;
- 11x18: 05 unidades;
- 12x14: 01 unidade;
- 12x18: 2111 unidades;
- 12x24: 15 unidades;
- 13x22: 05 unidades;
- 14x24: 15 unidades;
- 15x18: 01 unidade;
- 16x21: 01 unidade;
- 17x18: 01 unidade;
- 18x24: 2102 unidades.
 Positivos coloridos: 412 unidades.

- 9x9: 237 unidades;
- 9x12: 25 unidades;
- 9x13: 150 unidades.
 Duplicatas dos positivos em preto e branco: 739

unidades
- 2x2: 14 unidades;
- 9x45: 02 unidades;
- 11x18: 03 unidades;
- 12x14: 04 unidades;
- 12x18: 356 unidades;
- 12x24: 01 unidade;
- 15x18: 01 unidade;
- 16x21: 01 unidade;
- 17x18: 02 unidades;
- 18x24: 355 unidades.
 Duplicatas dos positivos coloridos: 04 unidades (tamanho

9x12)
 Fitas cassetes: 178 unidades (sendo que 10 estão

danificadas)
 Rolos de filme: 51 unidades.
- 13,5x13,5: 11 unidades;
- 18,5x19: 40 unidades.
 Slides: 13400 unidades (todos do tamanho 4,5x4,5cm e

coloridos).



 Negativos coloridos: 1296 tiras; 4093 fotogramas
- 35mm: 1007 tiras; 3540 fotogramas;
- 6x6: 289 tiras; 553 fotogramas;
 Negativos em preto e branco: 5804 tiras; 24724

fotogramas.
- 35mm: 4786 tiras; 21988 fotogramas;
- 6x6: 1016 tiras; 2734 fotogramas;
- 7,5x12: 02 tiras; 02 fotogramas.
 Contatos em preto e branco: 6036 tiras; 26336

fotogramas.
- 35mm: 4940 tiras; 23045 fotogramas;
- 6x6: 1096 tiras; 3290 fotogramas;
- 18x24: 01 fotograma;
 Contatos coloridos: 23 tiras; 112 fotogramas.

- 35mm: 23 tiras; 112 fotogramas;
- 9x9: 03 fotogramas.

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

Marcos Tito Tamoyo da Silva nasceu em 07 de setembro de
1926, no Rio de Janeiro. Fez o curso ginasial no Externato São
José e o complementar de engenharia, no Colégio Santo Inácio.
Formado em engenharia civil pela Escola Nacional de
Engenharia em 1949 e engenheiro rodoviário pelo curso de pós-
graduação da Escola Nacional de Engenharia em 1952. Obteve
grande experiência na realização de importantes obras na
cidade do Rio de Janeiro.
Iniciou sua atuação como topógrafo da Secretaria de Obras da
Prefeitura do Distrito Federal, em 1947, e como engenheiro da
mesma prefeitura em 1950. Durante a década de 60 participou
do governo de Carlos Lacerda, colaborando na fiscalização e
direção de importantes obras. Atuou na Superintendência de
Saneamento (SURSAN) como engenheiro do Serviço de Obras
da Divisão de Túneis, engenheiro chefe da Divisão de Túneis
em 1961, diretor do Departamento de Urbanização (onde se
destacou na conclusão das obras do túnel Santa Bárbara) e
assistente técnico da presidência, em 1963, até ser nomeado
pelo então governador do extinto estado da Guanabara,
Secretário de Obras Públicas e Presidente da SURSAN.
Em 1969 filiou-se ao MDB. Foi o primeiro prefeito do Rio de
Janeiro após a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio
de Janeiro, tendo sido nomeado em 1975 pelo então
governador Floriano Peixoto Faria Lima, e governou até 1979.
Conhecido como o "Prefeito da educação no Brasil", construiu
54 escolas e reformou outras tantas. Construiu o Riocentro,
passando a cidade a contar com um local para congressos,
seminários e feiras.
Construiu o Arquivo Municipal, único então no Brasil executado
especialmente com a finalidade de guardar em condições
técnicas adequadas o relevante acervo da história da cidade.



Concluiu o Parque do Flamengo, com a construção da Marina
da Glória e o Restaurante do Parque do Flamengo e construiu a
Cidade das Crianças.
Executou a duplicação e iluminação das Avenidas
Sernambetiba, Prefeito Mendes de Morais e Estrada dos
Bandeirantes, além do Autódromo de Jacarepaguá, o viaduto
São Sebastião, sobre a Avenida Presidente Vargas, e o
conjunto de elevados e vias expressas interligando o túnel
Santa Bárbara ao Cais do Porto, com a desapropriação de mais
de 1.400 imóveis no Catumbi, possibilitando implantar o
Sambódromo de maneira provisória, realizando o primeiro
desfile das Escolas de Samba em 1979, sem interrupção do
trânsito.
A prefeitura passa a ter uma sede condigna com a aquisição da
ex-Embaixada Inglesa na rua São Clemente, em Botafogo, e
por Tamoyo foi designada, a partir daí, como Palácio da Cidade.
Na área da saúde, concluiu a construção e equipou o Hospital
Salgado Filho, no Méier, e construiu o novo setor de
emergência do Hospital Miguel Couto.
Em 1976 ingressou na ARENA. Em 1979, participou da
organização do Partido Democrático Social (PDS) no estado do
Rio de Janeiro.
Foi casado com Maria Isabel Tamoyo da Silva, com quem teve
duas filhas.
Faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de abril de 1981.

Produtores Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Gabinete do Prefeito.
História arquivística Acervo produzido e acumulado ao longo da gestão

administrativa de Marcos Tamoyo como prefeito (1975-1979) da
cidade do Rio de Janeiro, após a Fusão com o Estado da
Guanabara; assim como contém documentos anteriores,
datados de quando era servidor público, ao longo da Estado da
Guanabara.

Procedência Recolhimento.
Âmbito e conteúdo Contatos e positivos referentes a visitas, reuniões, obras,

avenidas, lagoa, parque, organogramas da prefeitura, escolas,
inaugurações, comemorações.
Rolos de filmes referentes a arautos, prefeito Nice, Palácio da
Cidade, autódromo 1,2 e 3, vistas aéreas, liturgia palavras.
Slides referentes a visitas, reuniões, almoços, homenagens,
inaugurações, obras, escolas, solenidades e carnaval, entre
outros.
Negativos referentes a visitas, reuniões, inaugurações, obras,
escolas, túneis, solenidades, carnaval.
Contatos referentes a visitas, reuniões, obras, avenidas,
parque, escolas, inaugurações, comemorações etc.
Relatórios, resultado de estudos, apreciações geológicas,
desenhos, atas de reuniões, crônica, cartas, ofícios, orçamento,
histórico de túneis, cronogramas, entrevistas, solicitações de
desapropriações, edital de concorrência pública, curriculum



vitae, recortes de jornais, inventário analítico de fitas cassete do
acervo, telegramas, relação de remetentes, Biografia,
mensagem, pesquisa, fotografias. Alguns documentos referem-
se a: Escola Nacional de Geologia, Túnel Rebouças, Ponte Rio-
Niterói. Recortes de jornal do período de sua administração
sobre: educação, fusão, Estado, carnaval, Municípios, Bairros,
demolições, legislação, urbanização, IPERJ, saúde, obras,
áreas verdes, metrô, cultura, transporte, praias, orçamento e
política.

Notas sobre
conservação

Documentos em bom estado de conservação.

Condições de acesso Não há restrições de acesso.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Fotografias em suporte papel, separadas em pastas.
Documentação de ordem textual e iconográfica (bom estado de
conservação). Documentação sonora (regular a bom estado de
conservação).
O acesso ao acervo sonoro exige, no entanto, solicitação
prévia, que pode ser feita on-line.

Instrumento de pesquisa Catálogo e Arquivo Virtual.


