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ATA Nº484, Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 17 de agosto de 2020 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas, através de uma 

vídeo-chamada no aplicativo Google Meet, reuniram-se os membros da Diretoria do 

Conselho Regional de Museologia 3ª Região, Presidente Marcelo Augusto Kich Scheffer, 

COREM3R 0233-I, Vice-presidente Hilda Alice de Oliveira Gastal, COREM3R 0031-IV, 

Secretária Patrícia Gabriela Machado Barbosa, COREM3R 0231-I e Tesoureira Lourdes 

Maria Agnes, COREM3R 0237-I, Conselheira Efetiva Ana Ramos Rodrigues, COREM3R 

0206-I, Conselheira Suplente Marta Elena Fabian, COREM3R 0108-IV e Conselheira 

representante no COFEM convidada Inga Ludmila Veitenheimer Mendes, COREM3R 

0017-IV. Foram discutidas as pautas: 1. CRT: Após análise de documentação, foi aprovado a 

CRT sob nº 001/2020 de Alahna Santos da Rosa / Memorial Nova Vicenza / Farroupilha. 2. 

Transferência de Região: Foram recebidas as solicitações de transferência de região das 

profissionais: Roberta Fraga Machado Gomes para o COREM1R e Fiorela Bugatti Isolan 

para o COREM4R. Aguardaremos o recebimento da documentação de ambas para dar 

seguimento aos trâmites da transferência. 3.Reenvio de Documentação: Enviado e-mail aos 

profissionais que tiveram sua documentação danificada devido ao alagamento pelas fortes 

chuvas do mês de julho, solicitando o reenvio de sua documentação para registro no formato 

digital, neste primeiro momento para confecção de suas cédulas de identificação profissional.   

 4. Cédula Profissional: Pelo motivo dos danos citados anteriormente também foi anulada a 

cédula com a 1944. 5. Cadastro INCom: O Conselheiro Presidente relatou sobre o 

andamento do cadastro do COREM na Imprensa Nacional para publicação do Regimento 

Interno do Conselho. Está tendo dificuldades na atualização do cadastro, que o Conselho já 

possuía, então entrará em contato novamente com o INCom para regularizar a situação. 6. 

Site: A Conselheira Secretária, está recebendo uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 

50,00, para manutenção do site e demais redes socias do Conselho. 7. Google Switch: Foi 

aprovado a aquisição do plano básico no valor de R$ 24,60 para armazenamento da 

documentação digital. 8. Financeiro:  a) E-mail Tesouraria: criado e-mail especifico à 

assuntos que competem a Tesouraria (tesouraria.corem3r@gmail.com). b) Depósitos não 

identificados: ainda se encontram não identificados três depósitos realizados em janeiro 

2020. c)Regularização Financeira: A Tesouraria encaminhará um e-mail aos inadimplentes 

com a finalidade de identificar esses depósitos. d) Solicitação de Desconto: Solicitado o 

desconto de 50% da anuidade por Vera Lúcia Maróstica Callegaro COREM3R -0035-IV 

conforme Resolução COFEM 07/2014. e) Cota COFEM: Enviada a 2ª cota parte ao 

COFEM no valor de R$1.347,38. f) Tabela de Gastos: Está disponível no site a tabela de 

despesas do 1º semestre do ano de 2020. 9. Sede: Conselheiro Presidente relatou sobre a 

troca de mensagens e conversas que teve com o Sr. Paulo Corrêa - Presidente da Associação 

de Amigos do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, sobre o contrato de utilização 

de um espaço da Associação de Amigos pelo Conselho. Foi decidido por todos os presentes, 

que o espaço do MUSECOM não atende às demandas e necessidades do Conselho. A 

Conselheira Tesoureira irá retomar a procura para locação de uma sala comercial. 10. 

Divulgação de Atividades: A Conselheira Vice-presidente (representante do COREM no 

Colegiado de Museus) questionou se o COREM não poderia divulgar as atividades dos 

Museus Municipais pois estes encontram-se impedidos de utilizar as redes sociais para 

comunicar suas atividades da Primavera dos Museus. Este impedimento tem seu fundamento 
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na Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997). Foi sugerido que o Colegiado de Museus envie e-mail ao 

Sistema Estadual de Museus - SEM RS e para Secretaria Estadual de Cultura. 11. Decreto nº 

91.775 de 15/10/1985: Após a não aprovação da PEC108, o Ministério da Economia 

pretende reunir em um único Decreto todas as profissões que tiveram sua regulamentação e 

criação de seus respectivos Conselhos (Federal e Regional) por meio de Decreto específico. 

O COFEM tem realizado reuniões junto a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 

para contestar cortes sugeridos no Decreto 91.775 pois estes explicitam situações não 

contempladas na Lei 7287/1984. 12. Renumeração Regimento Interno: Foi identificada a 

necessidade de renumerar o Artigo 5º do Regimento Interno do Conselho. 

 
Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 

reunião da qual eu, Patrícia Machado lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será 

assinada pelas conselheiras e conselheiro presentes. 

 

[o original deste documento encontra-se assinado na sede] 

 


