
ATA Nº 417, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 28 de maio de 2015. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze 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. Registro: foram examinados os documentos e aprovado o 

registro de Luana Gonzalez Bassa, bacharel em Museologia pela Universidade Federal de 

Pelotas, recebendo o número de registro 0184-I. Não foi aprovado o registro de Tania 

Cappra por faltar autenticação nos documentos enviados. Museu da Cidade de Pelotas: 

não tendo sido respondida a Notificação Extrajudicial pela Prefeitura de Pelotas, foi 

decidido que será encaminhada denúncia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

referente ao contrato firmado com a empresa Texto e Imagem Ltda. Denúncia referente 

ao Museu Lanceiros do Sul: foi acusado o recebimento do Pedido de Informação pela 

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, em 08 de maio de 2015. A Prefeitura terá o 

prazo de 20 (vinte) dias para enviar resposta ao COREM 3ª Região. Cobrança de 

anuidades em atraso: será enviada uma carta para cobrança das anuidades do ano de 2015 

aos registrados inadimplentes. Relatório para o Tribunal de Contas da União (TCU): 

foi aprovado pela Diretoria do COREM 3ª Região o Relatório de gestão do exercício do 

ano de 2014, que será enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU). Assuntos diversos: 

atendendo à solicitação do ilustrador Ernani Cousandier, para que intercedesse junto ao 

Museu Dom Diogo de Souza, da cidade de Bagé, o COREM enviou solicitação de 

autorização para visitação à “Pedra da Lua”. O pedido justifica-se por se tratar de 

importante fonte de pesquisa para realização do projeto “Menegatto e a Pedra da Lua”, que 

prevê a publicação de um livro de histórias em quadrinhos. O levantamento fotográfico que 

será realizado, tanto da peça do acervo quanto de paisagens de Bagé, servirá de base para 

as ilustrações do livro, já que uma parte da história se passará na cidade. Será concedida 

ajuda de custo à Presidente do COREM 3ª Região para participação no VIII ENEMU – 

Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia – que será realizado entre os dias 24 a 29 

de agosto de 2015, na cidade de Pelotas. Em 18 de maio de 2015, foi realizado o 

pagamento de cota-parte (referente ao segundo semestre de 2014) ao Conselho Federal de 

Museologia, no valor de R$ 1.631,65 (hum mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e 

cinco centavos). No dia de 20 de maio de 2015, foi publicada Ata de Posse da Diretoria do 

COREM 3ª Região, gestão 2015, na página 112 (cento e doze) do Diário Oficial do Estado 

do Rio Grande do Sul. O custo da publicação foi de R$ 2.626,62 (dois mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e sessenta e dois centavos). 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. 


