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ATA Nº 531, Reunião Plenária Ordinária de passagem de valores Gestão 2022 para 

Gestão 2023 – 2024, 3 de janeiro de 2023  

 

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às dezenove horas através de uma 

vídeo chamada na plataforma Microsoft Teams, reuniram-se as Conselheiras e Conselheiro: 

Hilda Alice de Oliveira Gastal, COREM3R 0031-IV, Lourdes Maria Agnes, COREM3R 

0237-I, Marcelo Augusto Kich Scheffer, COREM3R 0233-I e Patrícia Gabriela Machado 

Barbosa, COREM3R 0231-I, que compunham a diretoria deste Conselho até 31 de dezembro 

de 2022, os Conselheiros Efetivos: Diego Lemos Ribeiro, COREM3R 0191-I, Augusto 

Duarte Garcia, COREM3R 0128-I e os Conselheiros e Conselheira Suplentes: Ana Carolina 

Gelmini de Faria, COREM 3R 0160-I, João Máximo Simoni Neto, COREM3R 0253-I e 

Nicholas Braz Aguirre, COREM3R 0255-I, com a finalidade de cumprir as prerrogativas do 

Manual de Gestão Operacional do Sistema COFEM/COREM´s e efetuar a passagem de valores 

para a nova diretoria composta pelas Conselheiras e Conselheiros eleitas(o) para a Gestão 2023 

- 2024: Presidenta Aline Escandil de Souza, COREM3R 0197-I, Vice-Presidente Heron 

Moreira, COREM3R 0251-I, Secretária Luana Gonzalez Bassa, COREM3R 0184-I, e a 

Tesoureira Adriane Maria Raimann, COREM3R 0223-I. 1. Os documentos que constam 

desta passagem são: a) Extrato bancário da conta corrente no Banco do Brasil, Agência 3798-

2, CC 105256-X, com os seguintes valores conforme extratos bancários emitidos nesta data às 

13h47 na conta poupança, de resgate automático - variação 51 de R$86.163,56 (oitenta e seis 

mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) e, na conta poupança - variação 

01, o valor de R$11.177,04 (onze mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos); b) Um 

(1) talão de cheques contendo 11 (onze) cheques com numeração: 850234 a 850244. Sem 

valores no Caixa pequeno que foi encerrado em 31 de dezembro de 2022. 2. Neste mesmo ato 

são entregues pelos membros da gestão 2022, para os membros da Diretoria COREM 3R, 

gestão 2023 - 2024 duas (2) chaves originais e duas (2) cópias destas relativas à sala da Sede 

do Conselho com sua infraestrutura conforme a seguinte relação de bens patrimoniais: a) 

Mobiliário: uma estante de aço EDR 420 SM com 6 prateleiras,  cor cinza, medindo 

2,00x0,93x0,42cm;  uma estante de MDF, medindo 1,80 de altura, 0,60 de largura e 0,29 de 
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profundidade, com 3 prateleiras; uma mesa para reuniões: marca: não identificada, tampo na 

cor gelo com marcas pelo tempo de uso, pés niquelados; uma escrivaninha: marca: Móveis 

Santa Cecília, tampo em MDF com brilho, com as seguintes dimensões: 1,35x0,68x0,73cm, 

com duas gavetas e um vão aberto acima destas em cada lateral, cor off white, quatro pés palito;  

uma cadeira giratória: marca: Hergoflex Light Gas, com 5 (cinco) rodízios de base niquelada 

com dispositivos de regulação de assento e encosto, com braços de apoio contendo detalhes 

niquelados vazados; assento e detalhes na cor preta; um balcão de cozinha: marca: sem 

identificação,  estrutura de fórmica branca, com dimensões de 1,20x0,53,5x0,85cm, com uma 

prateleira interna, tampo e cuba de inox Fischer, duas portas e três gavetas na lateral direita; 

duas cadeiras giratória sem braço: marca Hergoflex Light Gas  tipo secretária, giratória com 5 

rodízios, com pés e espaldar na cor preta , assento e encosto de tecido preto; duas cadeiras de 

aproximação: marca: Cromo Store, com pés fixos e espaldar niquelado com assento e encosto 

na cor preta de napa lisa; b) Equipamentos: um HD externo: marca: Seagate, capacidade: 500 

GB, cor: preta; uma impressora/copiadora/scanner marca: HP, Deskjet, modelo: HP2546 

séries, cor gelo (necessita conserto); uma impressora multifuncional, marca EPSON, modelo: 

L3150, cor grafite; um Notebook: marca: Dell, modelo: Inspiron i14 3421-A10 i3 4GB 1TB 

Win8, cor preto; uma máquina de escrever: marca IBM, modelo 6783, nº 82-037291 recond 

(necessita conserto); uma cafeteira elétrica: marca Mondial, capacidade 30 cafés, voltagem 110 

watts, cor: preta. 3. Foram entregues também 16 (dezesseis) Cédulas de Identidade Profissional 

em branco, fornecidas pelo Conselho Federal de Museologia, com a seguinte numeração 2199 

até 2200, 2205 e 2208 até 2220. 

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

da qual eu, Luana Gonzalez, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada, pelas 

Conselheiras e Conselheiros presentes. 

[o original deste documento encontra-se assinado na sede] 

 


