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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 

minutos, compareceram na Sala 101 do Anexo I da Saúde, na Rua Ramiro Barcelos nº 2777 - 

Porto Alegre/RS, os museólogos Diego Lemos Ribeiro e Jeanice Dias Ramos, integrantes da 

Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional (CEFEP) do Conselho Regional 

de Museologia da 3ª Região, para efetuar a apuração dos votos da eleição para conselheiros 

do COREM 3ª Região, realizada entre os dias um e oito de dezembro do corrente ano. Foi 

aberta pelo Diego Lemos Ribeiro a urna disponibilizada para votação presencial no dia onze 

de dezembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos,  

na Sala 101 do Anexo I da Saúde. Procedeu-se à contagem das cédulas e foi feita a 

conferência do número de votantes que assinaram a lista de presença, totalizando oito votos, 

todos para a chapa única. Por meio de correspondência eletrônica (e-mail) foram recebidas 

cinquenta e oito cédulas, sendo cinquenta e sete válidas, sendo cinquenta e cinco na chapa 

única, um voto em branco e um voto nulo. Após a contagem dos votos na urna e dos votos 

enviados por e-mail, foram registrados os resultados a seguir: 63 votos para a chapa única, 

um voto em branco, um voto nulo e um voto inválido. Para conselheiros efetivos foram 

eleitos: Daniela do Amaral da Silva - 0203-I (Conselheira Efetiva 2018-2020); Carla Beatriz 

Santos Menegaz - 0202-I (Conselheira Suplente 2018-2020); Sibelle Barbosa da Silva - 

0182-I (Conselheira Efetiva 2018-2020); Angela Beatriz Pomatti - 0212-I (Conselheira 

Suplente 2018-2020); Deise Formolo - 0208-I (Conselheira Efetiva 2018-2019); Priscila 

Chagas Oliveira - 0198-I (Conselheira Suplente 2018-2019); Ida Luiza da Cunha Feijó 

Gomes - 0189-I (Conselheira Efetiva 2018-2019); Vanessa Barrozo Teixeira - 0129-I 

(Conselheira Suplente 2018-2019); Karine Lima da Costa - 0172-I (Conselheira Efetiva 

2018); Denise Walter Xavier - 0186-II (Conselheira Suplente 2018); Ana Ramos Rodrigues - 

0206-I (Conselheira Efetiva 2018); e Elias Palminor Machado – 0165-I (Conselheiro 

Suplente 2018). Esta apuração foi realizada por Jeanice Dias Ramos e Diego Lemos Ribeiro 

em virtude dos demais membros da Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício 

Profissional estarem participando do pleito como conselheiros, dando por encerrada a reunião 

da qual foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 

 


