
ATA Nº 416, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 07 de abril de 2015. 

 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sala 101 do 

Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, reuniu-se a 

Diretoria do COREM 3ª Região, com a presença da Presidente Jeanice Dias Ramos, da 

Vice-presidente Aline Portella Fernandes, do Tesoureiro Elias Machado e da Secretária 

Luciana Oliveira de Brito, juntamente com os membros das Comissões do COREM: David 

Kura Minuzzo, César Augusto Papini de Araújo (Comissão de Tomada de Contas); Ana 

Celina Figueira da Silva, Elisa dos Santos Dias e Maria Cristina Pons da Silva (Comissão 

de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional); Márcia Regina Bertotto e Eráclito 

Pereira (Comissão de Informação e Comunicação). Lucas Antônio Morates, integrante da 

Comissão de Informação e Comunicação, não participou da reunião, tendo justificado sua 

ausência. Apresentação dos integrantes das Comissões: cada um dos participantes da 

reunião se apresentou aos demais. Maria Cristina Pons da Silva falou brevemente sobre a 

trajetória do Conselho Regional de Museologia da 3ª Região, seu papel no fortalecimento 

da profissão e cumprimento da legislação e funcionamento do Conselho Federal de 

Museologia. Citou a necessidade de o COREM atuar junto às Prefeituras Municipais que, 

muitas vezes, não cumprem a legislação por falta de conhecimento da mesma, buscando 

essa aproximação através da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 

Sul (FAMURS). Indicação dos Coordenadores das Comissões do COREM: foram 

escolhidos César Augusto Papini de Araújo, Elisa dos Santos Dias e Márcia Regina 

Bertotto para coordenarem as Comissões de Tomada de Contas, de Ética e Fiscalização do 

Exercício Profissional e de Informação e Comunicação, respectivamente. Atuação das 

Comissões: foram definidos alguns detalhes sobre a atuação de cada Comissão junto ao 

COREM 3ª Região. Museu da Cidade de Pelotas: a Prefeitura recebeu a Notificação 

Extrajudicial do COREM 3ª Região, tendo o documento recebido o n.º de protocolo 

Of/000524/2015. Na ocasião, foi discutida a anexação da Notificação do COREM à 

representação protocolada no Ministério Público pela Câmara municipal da cidade de 

Pelotas. A anexação não foi autorizada pelo COREM 3ª Região. Denúncia referente ao 

Museu Lanceiros do Sul: foi analisada a denúncia feita por Rafael Teixeira Chaves, 

referente ao funcionamento do Museu Lanceiros do Sul, do município de Caçapava do Sul. 

Ficou decidido que o COREM enviará um Pedido de Informação à referida Prefeitura 

Municipal. Assuntos diversos: foi disponibilizada uma sala para sede do COREM 3ª 

Região, com aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A Diretoria julgou que o 

valor é incompatível cm a receita do Conselho. Ainda não foi realizada a transferência de 

titulares da conta do COREM no Banco do Brasil. Será feita a publicação da Ata de Posse 

da nova Diretoria no Diário Oficial do estado do Rio Grande do Sul para dar continuidade 

ao processo de transferência de titulação da conta corrente. Aluna do Curso de Museologia 

e Bacharel em Direito ofereceu-se para dar auxílio jurídico voluntário ao COREM, com a 

qual será agendada uma reunião no mês de maio. Ficou decidido que o Conselho enviará 

mensagem aos registrados para solicitar que enviem os comprovantes de pagamento de 

anuidade para que sejam identificados os depósitos efetuados na conta corrente do 

COREM. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, 

Luciana Oliveira de Brito, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 

pelos presentes. 


