
ATA Nº 421, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 22 de setembro de 2015. 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 

minutos, na sala 101 do Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da 

UFRGS, reuniu-se a Diretoria do COREM 3ª Região, com a presença da Presidente 

Jeanice Dias Ramos, do Tesoureiro Elias Machado, da Secretária Luciana Oliveira de Brito 

e da representante do COREM 3ª Região no Conselho Federal de Museologia Cecília 

Volkmer. A Vice-presidente Aline Portella Fernandes justificou a sua ausência. Registro: 

foram examinados os documentos e aprovado o registro, bem como aprovada a solicitação 

de desconto de 50% (cinquenta por cento) na anuidade para recém-formado, de Leila 

Pedrozo Cavalheiro, Bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, recebendo o número de registro 0190-I. Reunião do Conselho Federal de 

Museologia: a representante do COREM 3ª Região no Conselho Federal de Museologia, 

Cecília Volkmer, recebeu da Diretoria as informações solicitadas pela COFEM para serem 

apresentadas na reunião a ser realizada no dia 25 de setembro de 2015, em São Paulo. As 

informações servirão de base para a discussão sobre a redução do número de Conselhos 

Regionais, de cinco para três: um COREM abrangendo as regiões Norte e Nordeste, um 

COREM abrangendo as regiões Centro-Oeste e Sudeste; e um abrangendo a região Sul. A 

representante Cecília Volkmer relatou aos presentes que o COFEM prevê, para o 

funcionamento dos Conselhos Regionais, que possuam secretarias permanentes, com 

funcionário para atendimento ao público diário. A posição do COREM 3ª Região é 

favorável à unificação dos COREM 3ª (Rio Grande do Sul) e 5ª Região (Santa Catarina e 

Paraná), mas não vê a possibilidade de manter uma sede, nem funcionário remunerado. 

Aprovação das contas: Foram aprovadas as contas do primeiro semestre de 2015 pela 

Comissão de Tomada de Contas. Assuntos diversos: foi confirmada a data de três de 

dezembro de 2015 para a realização do Seminário promovido pelo COREM 3ª Região. A 

data será reservada em auditório do Santander Cultural. Foi aprovada a criação do novo 

site do COREM 3ª Região para atender às exigências do Tribunal de Contas da União, no 

que diz respeito à transparência de gestão e acesso à informação. O valor de criação do site 

será de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do custo de manutenção mensal de R$ 80,00 

(oitenta reais). 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. 


