
ATA Nº 433, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 15 de agosto de 2016. 

 

 

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

Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, reuniu-se a Diretoria do 

COREM 3ª Região, na presença da Presidente Jeanice Dias Ramos, da Vice-presidente 

Aline Portella Fernandes, do Tesoureiro Elias Machado e da Secretária Luciana Oliveira de 

Brito. Solicitação de transferência: foram analisados os documentos e aprovada a 

solicitação de transferência de Sarah Maggitti Silva, bacharel em Museologia pela 

Universidade Federal da Bahia (BA), recebendo o número de registro 0209-I; Cobrança 

de anuidades em atraso: serão enviadas cartas de cobrança das anuidades em atraso aos 

registrados. A Diretoria decidiu marcar reunião com o Conselheiro efetivo e integrante da 

Comissão de Tomada de Contas, César Augusto Papini de Araújo e com a integrante da 

Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional, Elisa dos Santos Dias, para 

tratar de assunto referente ao atraso do pagamento das anuidades individuais e da empresa 

Mosaico Museologia e Projetos Culturais, da qual ambos são sócios. Contratação de 

assessoria jurídica: no dia 15 de agosto de 2016 foi realizada reunião entre membros da 

Diretoria do COREM e o advogado Edson Mendes Mello da Rosa, para tratar da 

contratação de assessoria jurídica. O Conselho foi orientado a fazer um levantamento dos 

registrados inadimplentes, bem como de seus dados cadastrais atualizados para que seja 

possível ao advogado definir valores dos honorários profissionais. Além disso, foi 

solicitado o envio de legislação referente à Museologia. Assuntos gerais: será solicitado 

ao COREM 2ª Região informação sobre a museóloga Tamara Dias Tofani. A mesma foi 

aprovada em processo seletivo para provimento de cargo de museólogo da Prefeitura de 

Bento Gonçalves (RS). O nome da museóloga não consta da lista de profissionais 

cadastrados no COREM 2r. 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. 

 
[O original desse documento se encontra devidamente assinado]. 


