
 
 

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

 

ATA Nº468, Reunião Ordinária de Diretoria, de 07 de julho de 2019 

   

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas, à Ramiro 

Barcelos, 2777 – Sala 103 - Santana, Porto Alegre – RS, reuniram-se as Conselheiras 
Efetivas do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, museólogas Daniela Amaral 

COREM 3R 0203-I, Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I,  Deise Formolo 

COREM 3R 0208-I (via videoconferência),  Priscila Chagas Oliveira COREM 3R 
0198-I, e o membro da COFEP Marcelo Augusto Kich Scheffer COREM 3R 0233-I. 

Foi lida, finalizada e aprovada minuta do novo Regimento Interno do COREM 3R. 1. 
Foram lidas e assinadas atas das últimas reuniões. 2. Sibelle fica responsável de 

escrever Ofício à Prefeitura de Garibaldi sobre os honorários de profissional museólogo 
no Edital de CONCURSO PÚBLICO Edital de Abertura n. 01/2019. Os honorários 
estão abaixo do recomendado e inferiores ao do profissional bibliotecário (constante no 

mesmo edital e profissão similar). 3. Deise relata que o relatório da TCU foi enviado 
conforme o esperado. Também informa que está preenchendo a pesquisa da Secretaria 

Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica – SEP, solicitada através de 
Ofício Ofício-Circular n.156/SEP-CNJ/2019. 4. Sibelle relata que irá agendar reunião 
com Comissão de Tomada de Contas – CTC para aprovação dos balanços das gestões 

anteriores. Priscila lembra da solicitação do COFEM do Relatório de Registrados 
atualizado. No entanto, ressalta-se que, por falta de um sistema informatizado, a entrega 

ainda demorará. 5. Recebida e aprovada documentação de Lourdes Maria, que fica 
registrada sob o n. COREM 3R 0237-I. 6. Daniela e Marcelo informam entrada da 

museóloga Andrea Reis da Silveira, COREM 3R 0219-I para a COFEP. Secretária 
Priscila fica responsável de fazer Portaria. 7. Priscila informa finalização da compra de 
Multifuncional Epson EcoTank L3150 e o início da informatização das impressões das 

cédulas profissionais. 8. Marcelo relata início da atuação de fiscalização da COFEP com 
envio de relatório de vistoria indireta, conforme orientações encaminhadas pela 

RESOLUÇÃO COFEM n. 19/2018. 9. Daniela e Priscila ficam responsáveis por 
responder ao Ministério Público do Trabalho e ao COFEM a questão da fiscalização dos 
estagiários em Museologia, acordo realizado entre o COFEM e o MPT, recebido em 

06/06/2019, haja vista ainda não termos recebido instruções sobre os procedimentos de 
fiscalização dos estagiários. 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 presentes. 

 
 


