
ATA Nº 442, Reunião Ordinária de Diretoria do Conselho Regional de Museologia 3ª 

Região, de 03 de abril de 2017. 

 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, na sala 

101 do Anexo I da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, em Porto Alegre 

(RS), reuniu-se a Diretoria do COREM 3ª Região, na presença do Presidente David Kura 

Minuzzo, da Vice-Presidente Aline Tavares da Silva, do Tesoureiro Elias Palminor 

Machado e da Secretária Luciana Oliveira de Brito. Solicitação de Certificação de 

Responsabilidade Técnica: foi analisada e aprovada a solicitação de CRT de Éder Ribeiro 

Oliveira; foi analisada a solicitação de CRT de Carla Renata Antunes de Souza Gomes e, 

para dar continuidade ao processo, será pedido que seja suprimido o item número 04 

(quatro) do campo “Atividades para certificação”, já que o mesmo envolve atividade 

inerente à profissão de bibliotecário. Também foi analisada a solicitação de CRT de Raquel 

Brambilla, a qual deverá especificar no campo “Atividades para Certificação”, as 

atividades que serão desenvolvidas na instituição e a carga horária para cumprimento de 

cada uma delas, para darmos prosseguimento ao processo. Fundação Zoobotânica do RS: 

o Presidente do COREM 3R fez o relato da vistoria realizada na instituição pela Promotora 

do Meio Ambiente de Porto Alegre, Ana Marchesan, no dia 22 de abril de 2017. A 

Promotora foi acompanhada da Assessora historiadora do Ministério Público do Estado do 

RS, Cintia Vieira Souto, do Presidente do COREM 3ª Região, David Kura Minuzzo, da 

Vice-Presidente do COFEM, Inga Veitenheimer Mendes, da Conselheira representante do 

COREM 3R no COFEM, Maria Cristina Pons da Silva e dos Conselheiros do COREM 3ª 

Região, Cecília Volkmer Ribeiro e Thiago da Silva Araujo. Notificação para Prefeituras: 

das notificações enviadas, apenas a Prefeitura de Bento Gonçalves enviou resposta ao 

COREM, informando que há uma museóloga atuando no Município e cujo contrato tem 

vigência até a data de 20 de abril de 2017.  Será contratada a assessoria de advogado para 

orientar o envio de Notificação Extrajudicial para as Prefeituras de Rio Grande, Porto 

Alegre, Caçapava do Sul e Camaquã. Cobrança de devedores: foram enviadas cartas de 

cobrança aos registrados devedores. As museólogas Lourdes Martins dos Santos e Leda 

Pauletti Piccoli Kruse entraram em contato com o COREM 3R, alegando que não estão 

atuando como museólogas há vários anos e que não possuem recursos para saldar a dívida. 

Será solicitada ao COFEM orientação para resolver esses casos e outros semelhantes que 

possam ocorrer. Ficou decidido que será enviada Notificação Extrajudicial para os 

devedores e, para tanto, será contratada a assessoria de advogado para orientar a Diretoria. 

Comissão de Tomada de Contas: serão nomeados os museólogos Luciana Oliveira de 

Brito, Mirella de Jesus Honorato e Tiago Graule Machado para fazerem parte da Comissão 

de Tomada de Contas. Assuntos diversos: o COREM 3R iniciará ação para a criação do 

cargo de Museólogo no âmbito da administração pública do estado do Rio Grande do Sul. 

No primeiro momento, serão realizadas consultas a leis de criação do referido cargo em 

outras cidades e estados e serão agendadas reuniões com Deputados Estaduais que poderão 

apoiar a iniciativa.  Nada mais havendo a tratar, o 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] 


