
 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

Endereço provisório: Av. Érico Veríssimo, 697/115 – Bairro Menino Deus 

CEP 91540-000 Porto Alegre RS 

Telefone: (51) 9117-3390 E-mail: corem3r@gmail.com 

ATA Nº 01/2016 – Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Museologia 

3ª Região, de 16 de junho de 2016. 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 101 

do Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, reuniram-se os 

conselheiros efetivos do COREM 3ª Região: Presidente Jeanice Dias Ramos, Vice-

presidente Aline Portella Fernandes, Tesoureiro Elias Machado, Secretária Luciana 

Oliveira de Brito, Eráclito Pereira e Cesar Augusto Papini de Araújo. Prestação de contas 

da gestão relativa ao ano de 2015: foi homologada pela Plenária a aprovação, pela 

Comissão de Tomada de Contas, do Balanço do terceiro e quarto trimestres de 2016, bem 

como o Relatório de Gestão do exercício de 2015 enviado ao Tribunal de Contas da União 

(TCU). Certificação de Responsabilidade Técnica: o COREM 3ª Região iniciará a 

divulgação entre os registrados os procedimentos para solicitação de Certificado de 

Responsabilidade Técnica. As informações serão divulgadas por meio de e-mail a todos os 

profissionais registrados e disponibilizadas no site do COREM e na página da rede social 

Facebook. Também será convidado um representante do Conselho Federal de Museologia 

para participar de encontro em Porto Alegre, onde o mesmo esclarecerá dúvidas em relação 

à concessão de Certificado de Responsabilidade Técnica. Cobrança das anuidades em 

atraso: serão enviadas cartas de cobrança das anuidades de 2016 em atraso aos registrados. 

Para a cobrança dos registrados inadimplentes, o COREM iniciará o processo de 

contratação de uma assessoria jurídica. Assuntos gerais: o Conselheiro Eráclito Pereira 

apresentou a proposta dos alunos do curso de Museologia da UFRGS de participar das 

reuniões do COREM 3ª Região. 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. 
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