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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA  
CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA – COFEM 

 
Aos nove dias de maio de 2019, o COFEM realizou, por SKYPE, uma reunião de Diretoria para 
tratar dos seguintes assuntos: pedidos de afastamento dos Conselheiros do COREM 4R, 
situação do COREM 5R e o afastamento da Presidente do COFEM, no mês de junho, por 
motivo de viagem ao exterior. Estiveram presentes a Presidente, Rita de Cassia de Mattos, a 
Vice Presidente, Inga Ludmila V. Mendes; a Diretora Secretaria, Maria Eugênia Saturni   e a 
Diretora Tesoureira, Marcia Silveira Bibiani. Dando início à reunião a Presidente informou ter 
recebido o pedido de “licenciamento” de três Conselheiros Regionais do COREM4R. Em duas 
situações os pedidos vieram direto para o COFEM com cópia para o COREM4R Tendo em 
vista que já estava planejada uma visita para aquele Regional no próximo mês de julho, a 
Diretoria aprovou a proposta de antecipar, para a última semana de maio, a reunião já 
planejada para julho com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas sobre a atuação dos 
Conselheiros Regionais. No dia 08 de maio a Presidente enviou ao COREM4R um e-mail 
sugerindo a organização do encontro entre os membros da Diretoria do COFEM e do COREM 
4R para ajudar no que fosse preciso para o esclarecimento de  dúvidas sobre o mandato dos 
Conselheiros regionais e ficou  acordado aguardar a manifestação da Presidente do COREM 
4R. Caso o convite não fosse aceito para o mês de maio, a reunião automaticamente estaria 
convocada para o mês de agosto, quando acontecerá a AGE( transferida por decisão da 
Diretoria para agosto).  O assunto seguinte foi sobre o COREM 5R que não tem conseguido 
cumprir seus prazos e onde houve também pedidos de afastamento de Conselheiros. Por 
questões de auto-sustentabilidade e da baixa arrecadação de recursos foi levantada a hipótese 
de agregar a 5ª Região com o COREM 3R e o assunto deverá ser estudado para posterior 
discussão na próxima Reunião de Diretoria, durante o 5º Fórum de Museus de Santa Catarina. 
Foi aprovada a conversa com o Presidente da 5ª Região para pedir-lhe que providencie o local 
para a reunião. O último assunto da pauta é o pedido de afastamento temporário da Presidente 
por motivo de viagem ao exterior no período de 03 de junho de 2019 a 02 de julho de 2019, 
assumindo a Presidência do COFEM, a Vice-Presidente Inga Ludmila Veitenheimer Mendes, 

em atendimento ao disposto no Regimento Interno, no  CAPÍTULO V, Da Competência do 
Órgão Executivo do COFEM, Art. 27, competências do Vice presidente. O pedido foi aprovado 
ad hoc do Plenário e deverá ser apreciado na próxima AGE, em agosto próximo.  Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a Ata assinada pelos membros da Diretoria, de 
forma digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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