
 
 

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº475, Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Museologia 

3ª Região, de 14 de janeiro de 2020 

   

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas, na Rua 

Sinimbú, 129 - Petrópolis, Porto Alegre – RS, reuniram-se as Conselheiras do Conselho 

Regional de Museologia 3ª Região Efetivas Daniela Amaral, COREM3R 0203-I, 

Sibelle Barbosa COREM3R 0182-I, Priscila Oliveira COREM3R 198-I, Ana Ramos 

COREM3R 0206-I, Ida Feijó COREM3R 189-I, Hilda Alice de Oliveira Gastal, 

COREM 3R 0031-IV e Marcelo Augusto Kich Scheffer COREM3R 0233-I, e 

Conselheiras Suplentes Cecília Volkmer Ribeiro, COREM3R 0015-IV,  Patrícia 

Gabriela Machado Barbosa COREM3R 0231-I e Lourdes Maria Agnes COREM3R 

0237-I, e Conselheiras representantes no COFEM convidadas Inga Ludmila 

Veitenheimer Mendes e COREM 3R 0017-IV, Maria Cristina Pons da Silva 

Registro COREM3R 0079-IV. Foram discutidas as seguintes pautas: 1. Daniela 

informa o fim da gestão da conselheira Deise Formolo por ter acabado o período para 

qual foi eleita. 2. As conselheiras Daniela, Sibelle e Priscila informam o afastamento da 

Diretoria do COREM3R para o ano de 2020 por motivos pessoais e profissionais, no 

entanto, continuarão o trabalho no COREM3R dentro das Comissões. Inga informa a 

necessidade de formalização por e-mail desse afastamento. 3. A museóloga Cristiele 

Santos de Souza enviou documentação para registro, ficou faltando o comprovante de 

pagamento. O registro será efetuado após pagamento. 4. Daniela e Priscila informam 

que todas as cédulas profissionais solicitadas pela gestão 2018 e 2019 foram impressas a 

partir de um modelo de impressão adaptado em arquivo de word, além da atualização do 

Livro de Atas e Livro de Registros de CRT. 5. Foram aprovados os registros das 

museólogas Jéssica Graciano de Freitas sob o nº 0242-I e Thaís Guaragna Morales sob o 

nº 0243-I. 6. Thiago Graule Machado enviou documentação solicitando transferência, 

no entanto está inadimplente. Situação será resolvida por e-mail. 7. Karine Lima 

solicitou CRT para o Plano Museológico do Museu de Cachoeira do Sul, foi aprovada. 

8. Foi aprovado Termo de Parcelamento de Anuidade de Isabel Cristina Francioni 

Ferrugem. 9. Sibelle informa a dificuldade de organizar os vários e-mails recebidos e 

que está fazendo uma lista paralela para anotar as anuidades já pagas este ano e ressalta 

a alta inadimplência. 10. As conselheiras decidem que a posse da nova Diretoria só 

ocorrerá quando da aprovação pela CTC do balanço de 2019, a ser entregue pelo Scott e 

de demais documentações que ainda estão em posse da conselheira-tesoureira Deise 

Formolo. Daniela Amaral e Priscila farão contato com Scott e Deise a fim de organizar 

os balancetes para Sibelle agendar reunião da CTC. Nova reunião plenária será 

agendada para fevereiro. Estando todas de acordo, e nada mais havendo a tratar, eu 

Priscila Oliveira, conselheira – secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas conselheiras e conselheiro presentes. 

 

 

 


