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CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº457, Reunião Ordinária de Diretoria, de 06 de NOVEMBRO de 2018. 
 

 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 19horas, na Rua José do 

Patrocínio, n. 936, apartamento 401, Porto Alegre – RS, reuniram-se as Conselheiras Efetivas 

do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, museólogas Daniela do Amaral da Silva COREM 

3R 0203-I, RG 5053319173 e CPF 756.173.310-00; Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, 

RG: 1089531543 e CPF: 008.660.510.07 e Deise Formolo COREM 3R 0208-I, RG 7098577799 e 

CPF 838.531.540-34 (via Skype) para discutir questões referentes ao pagamento da arquivista 

Aline, profissional escolhida devido melhor orçamento apresentado ao Conselho, para organizar de 

forma técnica os documentos do COREM 3ª Região. Ficou decidido que o trabalho será pago 

mediante RPA, em duas parcelas, uma no início do trabalho e a próxima no fim da atividade. A 

conselheira Deise consultará o contador do Conselho para orientação do procedimento. Sobre a 

avaliação do TCU a respeito da adequação da Lei 12527 2011(Lei de Acesso à Informação), 

precisamos adequar o site e as mídias conforme solicitado pelo órgão após o período das eleições. 

Das eleições 2018 decidimos enviar um e-mail institucional a todas e todos museólogos fazendo 

uma convocação para o recebimento de candidaturas para o pleito até o dia dezenove de novembro 

de 2018. Foi aceita pela diretoria a renúncia da suplente Priscila Chagas Oliveira, que irá se 

candidatar ao cargo efetivo do Conselho. Sobre as CRTs retroativas, recebemos uma circular do 

Conselho Federal de Museologia nos orientando a realizar um levantamento dos profissionais que 

gostariam de solicitar tal documento. Por fim, a conselheira tesoureira Deise, elaborará um ofício 

contendo os valores da anuidade e outros proventos referentes ao ano de 2019 de acordo com o 

Conselho Federal de Museologia. Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, a 

Presidenta deu por encerrada a reunião da qual eu, Sibelle Barbosa da Silva, lavrei a presente Ata 

que, após lida e aprovada, será assinada pela Presidenta e pela Secretária do Conselho Regional de 

Museologia 3ª Região. 
 

 

 

 

 

      

 

 
[O original desse documento se encontra devidamente assinado] 

 


