
ATA Nº452, Reunião Ordinária de Diretoria, de 21 de maio de 2018. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 19horas, na Sala 101 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; Sibelle Barbosa da Silva COREM 3R 0182-I, RG: 1089531543 e CPF: 

008.660.510.07 e a suplente Priscila Chagas Oliveira COREM 3R 1981-I, RG: 

1085816931 e CPF: 02108222014, para relatar o andamento das entregas das carteiras 

profissionais já expedidas e lembrar da declaração de entrega assinada que ficará com o 

COREM. Foi entregue a CRT retroativa da museóloga Leticia Crestani e também foi 

entregue a CRT solicitada por Hilda Alice de Oliveira Gastal da Fundação Zoobotânica 

do RS. Elias Machado sugeriu entrar em contato com o COFEM para saber se existe a 

possibilidade de ampliar o prazo para a produção das CRTs retroativas. Serão atualizados 

no site do Corem os valores e documentações para a realização do registro profissional. 

Daniela Amaral verá a possibilidade de espaço na sua casa para guardar a documentação 

do COREM da 3ª Região. Priscila Chagas Oliveira sugeriu a digitalização dos 

documentos do COREM da 3ª Região, durante a organização da documentação. Deise 

Formolo relatou a entrega da documentação de transferência de Aline Tavares para SC – 

5ª Região. Foi aprovado pela diretoria durante esta reunião o cancelamento do registro 

profissional de Angélica Soares Bosenbecker. Este cancelamento será oficializado 

durante a reunião Plenária que ocorre uma vez por semestre. Conforme Deise Formolo, a 

museóloga Denise Walter Xavier solicitou sua licença de seu registro profissional, Deise 

verificará o valor que a profissional deverá pagar para encaminhar sua licença. Em relação 

às atas que estão faltando no site do Corem 3ª Região. Elias Machado relatou que faltam 

assinar atas da gestão anterior, o mesmo sugeriu que se coloquem as atas com a 

observação que a original encontra-se assinada. Priscila Chagas entrará em contato com 

a secretária Karine Lima da Costa para encaminhar as atas realizadas por esta gestão para 

serem inseridas no site do COREM. Deise Formolo verificará a solicitação da museóloga 

Márcia Regina Bertotto sobre a CRT. Em relação a parte financeira Elias Machado relatou 

o fechamento do balanço do segundo semestre que será encaminhado para o contador. 

Daniela Amaral e Deise Formolo terão até o dia trinta e um de maio para registrar a 

prestação de conta no site do TCU. Falta realizar o fechamento do primeiro trimestre deste 

ano. Será produzida a nota fiscal referente ao pagamento da profissional que atualiza o 

site do COREM da 3ª região. Daniela Amaral e Karine Lima da Costa serão ressarcidas 

pelos documentos que pagaram no cartório, no momento em que a conta do COREM 

encontrava-se bloqueada. Daniela Amaral e Deise Formolo irão agendar uma reunião com 

o advogado para sanar dúvidas em relação à legislação sobre a fiscalização do Corem. 

Estando todos de acordo e nada mais havendo a tratar, a Presidenta deu por encerrada a 

reunião da qual eu, Karine Lima da Costa, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 



será assinada pela Presidenta e pela Secretária do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região. 

[O original desse documento se encontra devidamente assinado] 


