
ATA Nº456, Reunião Ordinária de Diretoria, de 18 de outubro de 2018.  

  

  

Aos 18 dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 19horas, na Sala 103 do Anexo 

I, FABICO, à Rua Ramiro Barcelos, 2777, Campus da Saúde da UFRGS, Porto Alegre – 

RS reuniram-se os Conselheiros Efetivos do Conselho Regional de Museologia 3ª Região, 

museólogas Ana Ramos Rodrigues COREM 3R 0206-I, RG 2073436426 e CPF 

988.990.230-34; Daniela do Amaral da Silva COREM 3R 0203-I, RG 5053319173 e CPF 

756.173.310-00; Deise Formolo COREM 3R 0208-I, RG 7098577799 e CPF 

838.531.540-34 (por videoconferência);  Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, 

RG: 1089531543 e CPF: 008.660.510.07, e os suplentes Priscila Chagas Oliveira 

COREM 3R 1981-I, RG: 1085816931 e CPF: 02108222014 e Elias Palminor Machado 

COREM 3R 0165-I, RG: 218494482, CPF: 105.614.657-54 para (1ª pauta) aprovar o 

trabalho de organização do arquivo do COREM 3R através da contratação de Arquivista. 

Esta atividade não estava prevista no plano de trabalho da gestão, mas se justifica pela 

necessidade de organização e localização de documentos pertinente ao trabalho. Fica 

decidido que serão solicitados três orçamentos, o de menor valor será contratado. O 

Orçamento de Aline Duarte no valor de R$ 2.862,00 já foi recebido. Elias propõe a 

digitalização do acervo que for organizado pela Arquivista, todas aprovam. (2ª pauta) 

Daniela informa que ela e o estudante de Museologia Marcelo Scheffer, que realiza 

estágio curricular obrigatório no arquivo do COREM3R, localizaram atas antigas de 

relevância, o que auxiliará o futuro trabalho da Arquivista. O estudante fica autorizado de 

pesquisar em todas as Atas do COREM3R. (3ª Paula) Foi ressaltada a importância da 

finalização das atas das reuniões anteriores: atas números 454 (13/8) e 455 (06/09), e da 

organização do livro de CRTs, já que delas dependem os demais trabalhos da Gestão, 

assim como a reunião de todos esses documentos em um lugar só, para facilitar o acesso. 

Após a organização desses documentos, será realizada a convocação das Comissões. 

Daniela Amaral fica responsável de solicitar oficialmente a Ata n. 447, da gestão anterior, 

para o ex-presidente e ex-secretário. Elias dá a sugestão de que a 1ª pauta das futuras 

reuniões seja a aprovação da Ata da última reunião. Todas aprovam. (4ª pauta) Daniela e 

Priscila explicitam que é necessária a convocação de novas eleições para renovação de 

1/3 das conselheiras do COREM3R. Em função de termos perdido os prazos, fica 

decidido que Daniela solicitará prorrogação dos prazos ao COFEM. Fica decidida a 

realização de reunião extraordinária para organização das eleições. (5ª pauta) Deise 

informa que 1ª e 2ª cota partes foram pagas e que nesta semana encaminhará a 3ª. Informa 

também que fará o Ofício COREM que atualiza os valores de anuidade, conforme 

Resolução 24/2018 do COFEM. Deise também questiona a obrigatoriedade de reunião 

presencial com o contador sobre a prestação de contas. Elias informa que não precisa ser 

presencial, mas que é importante estar junto nesse momento. Todas concordam que pode 

ser realizada por videoconferência. Deise fica responsável por organizar lista de 

profissionais que estão em dia com a anuidade. (6ª pauta) Sibele informa que solicitou ao 

COFEM novas cédulas para registro e que frisará o pedido à Rita. São recebidas e 

aprovadas as solicitações de registros de: Rossana Klippen de Souza José (COREM 3R 

0227-I), Sabrina Toledo Medeiros (COREM 3R 0228-I) e Janaína Vargas da Silva Rangel 

(COREM 3R 0229-I), esta última com a ressalva da entrega do comprovante de residência 

faltante. (7ª pauta) Elias informa que precisamos realizar uma reunião da plenária para 

aprovação dos balanços, relatórios da gestão e eleições para dezembro. (8ª pauta) Como 

informes finais, Priscila informa que solicitará renúncia da vaga de conselheira suplente 

para candidatar-se a vaga de conselheira titular. Também fará postagens de notícias no 

site com as atividades que foram realizadas pelas conselheiras: IV SAIBAM e Audiência 



no MP. E irá atualizar a lista de e-mails apenas com os profissionais adimplentes para 

divulgação de vagas. Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, a Presidenta 

deu por encerrada a reunião da qual eu, Priscila Chagas Oliveira, conselheira suplente, 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Presidenta e pela 

conselheira suplente que substituiu a Secretária do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região nesta reunião.   
  

[O original desse documento se encontra devidamente assinado] 

 


