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ATA Nº 01/2015 – Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Museologia 

3ª Região, de 14 de agosto de 2015. 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, 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, Lucas Antônio Morates e Cecília Volkmer. Os 

conselheiros suplentes foram convidados a participar da Reunião Plenária, mas não 

compareceram. Prestação de contas da gestão relativa ao ano de 2014: as contas da 

gestão 2014, aprovadas com ressalva pela Comissão de Tomada de Contas, foram 

homologadas pela Plenária. Ficou decidido que a CTC marcará uma reunião com as 

tesoureiras da gestão anterior, Hilda Alice de Oliveira Gastal e Marta Elena Fabián, para 

esclarecimentos referentes a despesas sem comprovação. Auditoria do Tribunal de 

Contas da União: o TCU realizará auditoria com o objetivo de avaliar o cumprimento da 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de fiscalização das 

atividades profissionais tanto regionais quanto federais. O questionário deverá ser 

respondido e enviado ao TCU até o dia 31 de agosto de 2015. Diversas alterações deverão 

ser realizadas no site do COREM 3ª Região para atender às exigências do Tribunal, no que 

diz respeito à divulgação de informações sobre a gestão do Conselho. Caso da 

implantação do Museu da Cidade de Pelotas: o processo segue tramitando no Ministério 

Público. No dia 04 de agosto de 2015 foi encaminhado pelo MP ao Tribunal de Contas do 

Estado para análise de possíveis irregularidades contratuais. Extinção da Fundação 

Zoobotânica do Rio Grande do Sul: conforme sugestão da conselheira Cecília Volkmer, 

foi encaminhado ao Conselho Federal de Museologia pedido para que seja enviado ao 

Governador do Estado ofício contra a extinção da Fundação Zoobotânica do RS. O 

COREM também encaminhará ao Governador do RS e aos Deputados Estaduais 

documento de apoio à referida Fundação. Parceria com a Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul: foi relatado aos presentes resultado da reunião entre a 

Presidente do COREM 3ª Região e o Assessor Técnico da Área de Cultura da FAMURS, 

Sr. José Carlos Martins. A FAMURS ficará encarregada de divulgar informações às 

Prefeituras Municipais sobre a obrigatoriedade da presença de um museólogo nos museus, 

bem como exigências legais para contratação de empresas que prestem serviços na área da 

Museologia. Para as prefeituras que não puderem contratar profissionais museólogos por 

meio da realização de concurso público, será elaborado um modelo de Contrato de 

Trabalho. Quando consultado, o COFEM respondeu que essa alternativa é viável, bem 

como será possível que um mesmo museólogo preste consultoria técnica a mais de uma 

Prefeitura. Organização do Seminário: será organizado pelo COREM 3ª Região 

seminário que sobre a temática “Legislação”. A data provável da realização do evento será 

no dia 26 de novembro de 2015, estando a confirmação sujeita à disponibilidade de sala no 

Santander Cultural. Será nomeada uma Comissão Temporária que ficará responsável pela 
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organização do evento. 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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