
ATA Nº 435, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 17 de outubro de 2016. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro 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, do Tesoureiro Elias 

Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. A Vice-presidente Aline Portella 

Fernandes não compareceu, justificando a sua ausência. Solicitação de registro: foram 

analisados os documentos e aprovadas as solicitações de registro de Ângela Beatriz 

Pomatti, bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

recebendo o número de registro 0212-I; e de Rosângela Broch Veiga, bacharel em 

Museologia pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, recebendo o número e 

registro 0213-I. Solicitação de desconto na anuidade: foi analisada e aprovada a 

solicitação de Ângela Beatriz Pomatti de desconto de 50% (cinquenta por cento) na 

primeira anuidade para recém-formado. Contratação de assessoria jurídica: serão 

enviados os documentos referentes aos registrados devedores para o advogado Antônio 

Carlos Porto, para que seja possível definir os valores dos honorários profissionais, bem 

como a legislação referente à Museologia.  Eleições 2016: a votação via e-mail acontecerá 

no período das 0h do dia 23 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 30 de novembro de 

2016. A votação presencial acontecerá no dia 30 de novembro de 2016, das 14 às 18 horas, 

na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação – FABICO-UFRGS, na Rua Ramiro 

Barcelos, 2707 - Campus Saúde - Porto Alegre (RS), na sala 101 do Anexo I da Saúde 

(Prédio 22202). Anuidades 2017: será enviado aos registrados o Ofício-circular 01/2016, 

que estabelece o valor de anuidades, taxas e emolumentos de pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, devidos aos Conselhos Regionais de Museologia para o exercício de 2017. Ficou 

definido o período de 04 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017, das 10 às 12 horas e 

das 14 às 17 horas, para recebimento dos cheques referentes ao pagamento parcelado das 

anuidades.  Os cheques deverão ser entregues ao Tesoureiro Elias Machado, na sala 101 do 

prédio Anexo I, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Palestra 

sobre Certificação de Responsabilidade Técnica: será realizada no dia 10 de novembro 

de 2016, às 18h30min, palestra com a Vice-presidente COFEM, Inga Veitenheimer 

Mendes, para esclarecer dúvidas com relação à Certificação de Responsabilidade Técnica. 

O evento acontecerá no Auditório II da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 

UFRGS. 46ª Assembleia Geral Extraordinária do COFEM: a Presidente do COREM 3ª 

Região participará, nos dias 21 e 22 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro, da 46ª 

Assembleia Geral Extraordinária do COFEM. Na ocasião, serão sugeridos pelo COREM 3ª 

Região os nomes de Adilson Nunes de Oliveira e de Cecília Volkmer Ribeiro para receber 

a Medalha do Mérito Museológico. Pagamento da cota-parte ao COFEM: foi efetuado o 

pagamento de cota-parte ao Conselho Federal de Museologia no valor de R$ 4.341,01 

(quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e um centavo), relativa ao primeiro semestre de 

2016. Pagamento da Assessoria Contábil: foi realizado o pagamento ao contador 

Remígio Scotti Filho, referente aos honorários de assessoria contábil, no valor de R$ 

4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais). Assuntos gerais: Será enviada ao 

COFEM a Previsão Orçamentária para o ano de 2017. Foi recebida denúncia referente ao 

Museu Visconde Mauá, da cidade de Arroio Grande (RS). Será enviado um pedido de 

informação à Prefeitura municipal para esclarecimento dos fatos denunciados.  O “Fórum 

Permanente de Defesa das Instituições Públicas de Memória do Rio Grande do Sul” 

solicitou o apoio do COREM 3ª Região para realização de evento que acontecerá nos dias 



1 e 2 de dezembro de 2016. Ficou decidido que o Conselho destinará a verba de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para pagamento de despesas com coffee break. A Conselheira secretária, 

Luciana Oliveira de Brito, participará no dia 7 de novembro de 2016, às 14 horas, de aula 

da disciplina Estágio em Museus, do curso de Museologia da UFRGS, como representante 

do Conselho Regional de Museologia.  A Presidente Jeanice Dias Ramos, representando o 

COREM 3ª Região, participou de palestra sobre Plano Museológico, realizada no Museu 

Julio de Castilhos no dia 13 de outubro de 2016; e do I Seminário Nacional História e 

Patrimônio Cultural, realizado nos dias 4 a 7 de outubro de 2016, na Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. 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. 


