
ATA Nº 432, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 14 de julho de 2016. 

 

 

Aos quatorze  dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 

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 registro: foram analisados os documentos e aprovadas as 

solicitações de registro de Jossana Peil Coelho, bacharel em Museologia pela Universidade 

Federal de Pelotas (RS), recebendo o número de registro 0207-I; e de Deise Formolo, 

bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebendo o 

número de registro 0208-I. Certificação de Responsabilidade Técnica: foi concedido 

Certificado de Responsabilidade Técnica ao museólogo Thiago Silva de Araújo referente a 

serviço prestado à empresa Base 7 Projetos Culturais Ltda. Cobrança de anuidades em 

atraso: foram enviadas cartas de cobrança das anuidades em atraso aos registrados. Foi 

contratado plano da empresa PROCOB para realizar consultas e obter informações 

cadastrais atualizadas dos registrados inadimplentes para posterior encaminhamento à 

assessoria jurídica a ser contratada. Contratação de assessoria jurídica: no dia 30 de 

junho de 2016 foi realizada reunião entre membros da Diretoria do COREM e 

representante do escritório de advocacia Direito Social, Senhor Antônio Carlos Porto 

Júnior, para tratar de 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 escritório definir valores da contratação da assessoria. 

Ainda serão consultados mais dois escritórios para avaliação. A próxima reunião, a ser 

marcada, será com o advogado Edson Mendes Mello da Rosa. Assuntos gerais: o 

Tesoureiro Elias Palminor Machado participou da reunião de constituição do "Fórum 

Permanente de Defesa das Instituições Públicas de Memória do Rio Grande do Sul", 

realizada no dia 12 de julho, no Auditório da Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação da UFRGS. Participaram do evento, além do Conselho Regional de 

Museologia 3 ª Região, representantes da Associação Nacional de História (ANPUH-RS), 

do Coletivo de Artistas, do Coletivo de Servidores Públicos Estaduais, dos cursos de 

Museologia e Arquivologia da UFRGS, dos Arquivistas sem Fronteiras, entre outros. Ficou 

decidido na reunião que será locada uma Caixa Postal para recebimento de 

correspondências. 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] 


