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ATA DA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
 DO CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com participação virtual, por 

Skype, iniciou-se às dezoito horas e trinta minutos, a 201ª Reunião Extraordinária do COREM 

2R com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe da Silva Carvalho (COREM 2R n.º 

1042-I), Célia Maria Corsino (COREM 2R 0005-I), Paula Nunes Costa (COREM 2R 0886-I), 

Isabel Maria Carneiro de Sanson Portella (COREM 2R 0451-I), Gustavo Oliveira Tostes 

(COREM 2R 1022-I), Raquel de Andrade Machado (COREM 2R 1026-I) e Patricia Danza 

Greco (COREM 2R 0700-I). Ausências justificadas das Conselheiras: Ana Paula de Souza 

Portugal (COREM 2R 0654-I), Mariana Silva Santana (COREM 2R 0765-I). Ausência 

injustificada da Conselheira Josemária Gomes de Matos (COREM 2R 0820-I). A reunião foi 

aberta pelo Presidente Felipe Carvalho que conferiu o quórum e deu inicio aos trabalhos da 

pauta do dia que versou sobre a minuta da Resolução COFEM 073/2022, que estabelece o 

Regulamento dos Processos Eleitorais para o sistema COFEM/COREMs. O Presidente 

informou que, conforme enviado nos Documentos de Trabalho da reunião, o Conselho 

Federal de Museologia – COFEM vem estabelecendo um conjunto de Resoluções para o 

regramento da atuação dos COREMs, das quais a minuta da Resolução analisada é parte. 

Informou que esta minuta em análise já foi inicialmente feita durante a 58ª Assembleia Geral 

Extraordinária – AGE do COFEM, realizada em 21/05/2022, mas que naquela ocasião não 

houve um consenso final sobre a Resolução, ficando estabelecido um calendário para a 

revisão final e aprovação do documento. Lembrou que a minuta desta ata também foi 

remetida nos documentos de trabalho da reunião. Em seguida, deu-se inicio a discussão 

sobre o disposto na minuta apresentada, a qual já tinha sido preliminarmente analisada pelos 

Conselheiros Célia Corsino e Felipe Carvalho. No Art. 4º, foi discutida a questão de tempo de 

registro para candidatura, discussão inicialmente proposta pela Conselheira Célia Corsino, 

que defendeu que a manutenção do pré-requisito entre dois e três anos de registro ativo para 

candidatura tanto para os COREMs quanto para os COFEMs, ao considerar que para o 

desenvolvimento da função de Conselheiro do Sistema é necessária a experiência prática de 

atuação profissional, além do próprio conhecimento do Sistema como um todo e seus 

regramentos normativos, legais e administrativos. Por maioria, o Plenário acatou a sugestão 

de inclusão na minuta da do registro prévio por 2 ou 3 anos para candidatura ao Sistema 

COFEM/COREMs. Em seguida discutiu-se, por proposição do Conselheiro Gustavo Tostes, a 

possibilidade de museólogos que estejam respondendo a Processos Administrativos 

Disciplinares – PADs e Processos Ético-Profissionais candidatarem-se ao sistema 

COFEM/COREMs. Analisadas as possibilidades e considerando que ao Plenário dos 

COREMs e do COFEM (em segunda instância) compete o julgamento dos processos acima 

citados e, considerando que o próprio processado não deve ter o direito de se auto-julgar nem 

interferir ou coletar/ ter acesso a informações privilegiadas sobre seus processos em 
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andamento ou interferir nos mesmos, o Plenário sugeriu, por unanimidade, que fosse incluído 

no Art 4.º a impossibilidade de candidatura a Conselheiro do Sistema COFEM/COREMs de 

museólogos que estejam respondendo a Processos Administrativo Disciplinares e a 

Processos Éticos Profissionais. Em continuidade, foi analisada a proposta do Conselheiro 

Felipe Carvalho de inclusão no Art. 6º de Certidão de Registro e Regularidade Pessoa Física 

no rol de documentos a serem apresentados para candidatura. O Presidente lembrou que a 

partir de 2021 o COFEM e COREMs passaram a realizar eleições distintas. Ou seja, a 

habilitação de candidatos passou a ser responsabilidade de cada um dos órgãos. Lembrou 

que a minuta da Resolução COFEM 73/2022 prevê que o julgamento de habilitação de 

candidatos aos COREMs e COFEM ocorra por meio de Comissões Eleitorais externas e 

independentes. Como a adimplência financeira é condição de habilitação, para que as 

Comissões Eleitorais tanto do COFEM quanto dos COREMs tenham acesso aos dados 

pessoais de todos os registrados, muitas vezes não disponível de forma digitalizada, e como 

forma de agilizar o processo de habilitação, sugeriu que passasse a constar como documento 

do dossiê de candidatura a Certidão de Registro e Regularidade tanto para candidatos aos 

COREMs quanto ao COFEM. Desta forma cada candidato, já apresentaria, no rol de sua 

documentação sua adimplência financeira atestada, sem necessidade de a Comissão 

Eleitoral do COFEM ou a Comissão Eleitoral do COREM necessitar ter acesso aos arquivos e 

dados pessoais dos registrados candidatos. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, partiu-se à discussão pela alteração do Art. 11, § 3º, posposta também pelo 

Conselheiro Felipe Carvalho, que alertou que da forma como está redigida a minuta, o 

registrado não votante teria que pagar multa calculada sobre o valor da anuidade na dada de 

pagamento da multa e não sobre o valor da anuidade na data de imposição da multa. Criticou 

tal redação, considerando que a multa deve ser calculada sobre o percentual da anuidade 

vigente no ato de aplicação da multa, pois se o registrado recorrer ou só pagar anos mais 

trade essa multa, ele não seria taxado/ multado na data de pagamento, mas seria 

taxado/multado no valor em vigor na data de aplicação da multa. Defendeu não haver 

razoabilidade em calcular a multa, aplicada num determinado ano, levando e conta o valor da 

anuidade de um ano que ainda está por vir, caso a multa não seja paga no mesmo ano de 

sua aplicação. A sugestão de alteração foi acatada por unanimidade. Dando-se seguimento à 

pauta, iniciaram-se as discussões sobre a composição das Comissões Eleitorais dos 

COREMs previstas no Art. 12. Diversos Conselheiros manifestaram preocupação com a 

execução do pleito eleitoral quer seja pelo baixo interesse dos registrados em auxiliar as 

atividades dos COREMs, sendo muito difícil conseguir voluntários para participarem da 

Comissão, quer seja pelo possível desconhecimento e não observância das normas que 

regem o sistema por membros externos aos COREMs, o que poderia acarretar diversos 

problemas acerca da legitimidade do pleito eleitoral. Dentre as soluções para a resolução das 

questões apresentadas, foi acatada, por unanimidade, a proposição da Conselheira Patricia 

Danza, que sugeriu duas opções: manter a nomeação da Comissão Eleitoral dentre os 

Conselheiros do COREM não candidatos e nomear um observador externo para 

atestar/testemunhar a lisura do pleito e das ações da Comissão Eleitoral ou instituir um 

rodízio, por meio de sorteio, de museólogos adimplentes que atuariam na Comissão Eleitoral 

de forma compulsória, tal como é feito com os mesários no sistema democrático brasileiro. Os 

Conselheiros consideraram que deixar a cargo do Plenário e da Diretoria a nomeação dos 

membros da Comissão Eleitoral não necessariamente deixará o processo mais ético ou mais 

seguro, pois podem ser nomeados museólogos que venham a defender os interesses de 
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membros do Plenário ou da Diretoria e até mesmo poderiam ocorrer distorções na apuração 

dos votos para atender aos interesses de manutenção do poder de grupos que já compõem 

as Diretorias/ Plenários. A atuação compulsória sugerida também resolveria a dificuldade 

encontrada por alguns COREMs em convencer museólogos dentre os seus registrados a 

trabalharem pela realização do pleito eleitoral de forma gratuita e voluntária, em meio às 

turbulências de suas vidas profissionais e pessoais. Em continuidade à analise do Art. 12, foi 

chamada atenção, pela  Conselheira Raquel Machado, para a necessária previsão, nesta 

Resolução, de adequação da atuação da Comissão Eleitoral Externa à Lei 13.709/2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados - LGPD). A inclusão de parágrafo contendo orientações para 

cumprimento da LGPD foi acatada por unanimidade. Ao analisar o Art. 24 da minuta, a 

Conselheira Raquel Machado também sugeriu que, especificamente para a eleição do 

COFEM, a composição da Comissão Eleitoral deveria garantir a participação de membros de 

todas as 5 jurisdições, garantindo a participação de todos os Regionais na habilitação das 

candidaturas. Também sugeriu a inclusão de texto no caput mencionando a necessária 

adimplência e gozo de diretitos políticos e civis para a Comissão Eleitoral do COFEM, assim 

como está previsto na minuta para as Comissões Eleitorais dos COREMs. A sugestão foi 

acatada por unanimidade. Terminada a análise do documento, foi gerada uma nova minuta 

para a Resolução COFEM 73/2022 com as considerações do Plenário do COREM 2R, a qual 

constitui-se anexo desta ata. E não havendo mais assuntos a tratar, a 201ª Reunião 

Extraordinária do COREM 2R foi encerrada às 20:00 h. e eu, Isabel Maria Carneiro de 

Sanson Portella, 2ª Secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais 

presentes.  

Ata aprovada eletronicamente em 02/08/2022.  

 

______________________________                            _______________________________ 

FELIPE CARVALHO (COREM 2R 1042-I)                                                     CÉLIA MARIA CORSINO (COREM 2R 0005 – I) 
Conselheiro Efetivo/ Presidente                                                                  Conselheira Efetiva /Vice-Presidente 
 
 
 

______________________________                            _______________________________ 

PAULA COSTA (COREM 2R 0886-I)                                                               ISABEL PORTELLA (COREM 2R 0765 – I) 
Conselheira Efetiva/ 1ª Secretária                                                                Conselheira Efetiva/  2ª Secretária 
 

 

______________________________                            _______________________________ 

GUSTAVO TOSTES (COREM 2R 1022-I)                                                       RAQUEL MACHADO (COREM 2R 1026 – I) 
Conselheiro Suplente                                                                                    Conselheira Suplente 
 
 

 
______________________________ 

PATRICIA DANZA (COREM 2R 0700 – I) 
Conselheira Suplente                                                    
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Minuta Resolução COFEM Nº 073/2022 [Obs. Este número poderá ser alterado] 

Estabelece o Regulamento dos Processos Eleitorais para o  
Sistema Conselho Federal de Museologia e  

Conselhos Regionais de Museologia - COFEM/COREMs 

 

O Conselho Federal de Museologia - COFEM, no uso das suas atribuições que lhe 

conferem os Art. 7º, alínea "f" e Art. 13, § 1º da Lei nº 7.287, de 18/12/1984; o Art.12, 

inciso I e II, Art. 13 inciso VI e o Art. 15 do Decreto nº 91.775, de 15/10/1985; o Art. 26º, 

Incisos X e XIX e o Art. 52 do Regimento Interno do COFEM,  

Considerando a necessidade de unificação dos procedimentos eleitorais nos Conselhos 

de Museologia; 

Considerando a necessidade de organizar o processo eleitoral para a renovação anual de 

1/3 (um terço) dos membros dos Conselhos Federal e Regionais de Museologia;  

Considerando a desejada amplitude e eficiência do processo democrático eleitoral.  

Considerando a decisão do Plenário do COFEM, em sua 58ª Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada no dia 21 de maio de 2022. 

 

Resolve: 

Art. 1º. Estabelecer as normas destinadas à garantia do direito de votar e de ser votado 

por meio de eleições diretas ou por colégio eleitoral visando à composição dos plenários 

(Plenários) dos Conselhos Regionais de Museologia - COREMs e do Conselho Federal 

de Museologia – COFEM. 

§ 1º– A eleição para a composição dos Plenários dos COREMs, será através de eleição 

direta e voto secreto.  

§ 2º– A eleição para a composição do Plenário do COFEM será através de Colégio 

eleitoral, composto por delegados eleitores representantes de cada COREM, em 

atendimento ao Art. 9º, alínea “a”, da Lei 7.287/1984. 

 

Art. 2º. O COFEM estabelecerá, anualmente, o calendário eleitoral dos integrantes do 

Sistema COFEM/COREMs, devendo o processo eleitoral ter início até 130 (cento e trinta) 

dias antes da data em que expiram os mandatos a serem renovados, isto é, 31 de 

dezembro de cada ano. 
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§ 1º– Não é permitida a candidatura simultânea ao COFEM e ao COREM. 

§ 2º– Os Conselheiros do Sistema COFEM/COREMs em exercício de mandato,  podem 

permanecer em seus cargos, mesmo se concorrerem às eleições para novo mandato, 

não devendo intervir, sob qualquer forma, na condução do processo eleitoral, 

promovendo atos de ofício de sua competência regimental, atendendo e dando apoio 

logístico às requisições da Comissão Eleitoral Regional (CER) ou, dependendo do cargo, 

à Comissão Eleitoral Federal (CEF).      

§ 3º– As candidaturas à Conselheiros(as) do COFEM deverão ser apresentadas em 

duplas, sendo 1 [um(a)] museólogo(a) para Conselheiro(a) efetivo(a) e 1 [um(a)] 

museólogo(a) para Conselheiro(a) suplente. 

§ 4º– O requerimento de registro de candidato ao mandato e cargo eletivo nos Conselhos  

Regionais pode ser apresentado individualmente, sendo para Conselheiro(a) Efetivo(a) 

ou para Conselheiro(a) Suplente.  

§ 5º– O requerimento de inscrição das candidaturas deve ser preenchido em formulário 

próprio disponibilizado em sitio eletrônico a ser divulgado quando da publicação do edital 

das eleições. 

§ 6º– Quando da Assembléia de  posse, deverão ser  designadas as duplas quando 

pertinente, no caso dos COREMs – conselheiro efetivo e respectivo suplente – de acordo 

com mesmo período para o qual foram eleitos. 

 

Art. 3º. Quando, a qualquer tempo, após o ato de posse houver perda de mandato ou 

renúncia de Conselheiro(a) Regional ou Federal Efetivo(a), a vacância deste cargo será 

ocupada por seu(ua) suplente. 

Parágrafo único: No caso de qualquer impedimento do(a) Conselheiro(a) efetivo(a) e de 

seu(ua) respectivo(a) suplente, será convocado(a) outro(a) suplente, priorizando 

aquele(a) com registro mais antigo, respeitando o período remanescente do mandato. 

 

Das Condições de Elegibilidade e das Inelegibilidades 

Art. 4º. São condições de elegibilidade: 

I– Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), em obediência ao art. 9º da Lei 

7.287/1984, e ao que prescreve o inciso I, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988; 
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II– Para elegibilidade ao COFEM o candidato deve ter registro (definitivo e/ou secundário) 

como pessoa física no Sistema COFEM/COREMs há pelo menos 1 (um) ano, em 

atendimento à Resolução COFEM n.º 03/2008 (sugestão 2 ou 3 anos de registro tanto 

para o  COFEM quanto para os COREMs, para que o candidato conheça o sistema e 

questões de pratica profissional)  

III– Estar adimplente com suas anuidades e débitos de qualquer natureza perante seu 

Conselho Regional até o momento do pedido de inscrição da candidatura; 

IV– Estar adimplente com eventuais parcelamentos de débitos até o momento do pedido 

de inscrição da candidatura; 

V – Não estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar ou Ético-Profissonal em 

seu COREM de registro;  

VI– Concordar com a apresentação de sua candidatura; 

VII– Encontrar-se no uso e gozo de seus direitos profissionais, políticos e civis; 

VIII– Residir na área de competência jurisdicional do Conselho de registro; 

IX– Ter Cédula de Identidade Profissional no período de validade. 

Parágrafo único: As condições de elegibilidade serão comprovadas mediante 

declaração firmada pelos candidatos, informando atender a todas as condições do caput 

do presente artigo e, ao final, declarando que todas as informações prestadas são 

verdadeiras, sob as penas da Lei. 

 

Art. 5º. São considerados inelegíveis: 

I– O(a) cônjuge e os(as) parentes consanguíneos(as) ou afins, até o segundo grau ou por 

adoção, do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente ou de quem os(as) haja substituído 

dentro dos seis meses anteriores ao pleito. 

II– Estar no exercício de mandato classista em sindicatos e associações profissionais; 

III– Estar exercendo cargo ou função remunerada em Conselho de Museologia, ou 

qualquer prestação de serviços, ainda que terceirizados; 

IV– Ter renunciado a mandato em Conselho de Museologia, persistindo o impedimento 

pelo período de 3 (três) anos, contado do término do mandato renunciado ou cassado. 

a) exceto por motivo de alteração de endereço profissional que implique na mudança 

de Conselho de registro, 
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V– Ter perdido mandato anterior por ausências injustificadas às Sessões Plenárias, 

vigorando o impedimento por 3 (três) anos, contados a partir do ano posterior à extinção 

do mandato anterior; 

VI– Estar  por decisão irrecorrível do órgão competente, nos 8 (oito) anos anteriores à 

eleição, suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, salvo se 

esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, observado o disposto no 

inciso II do art. 71 da Constituição Federal; 

VII – Estar condenado(a) pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de modo 

temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, e estar cumprindo sanção disciplinar 

imposta pelo órgão fiscalizador do exercício profissional; 

 

Do Registro de Candidaturas 

Art. 6º. O registro de candidaturas será feito mediante requerimento, dirigido à Comissão 

Eleitoral do Conselho, por uma das seguintes modalidades: 

I– em envelope lacrado, com requerimento devidamente assinado pelas candidatas e 

candidatos com reconhecimento de firma entregue nas sedes dos COREMs ou do 

COFEM ou remetido pelos correios ; ou 

II– devidamente assinado com certificado digital de forma a atestar a autenticidade da 

assinatura,  enviado para o email da Comissão Eleitoral.  

§ 1º– O requerimento deve conter o nome civil, nome social (mediante requerimento), e a 

indicação do cargo a que irá concorrer, de acordo com os cargos a serem preenchidos no 

Conselho de atuação pretendida, com o respectivo número de registro no COREM, o 

endereço oficial de onde pode ser localizado(a), concordância com a candidatura e 

respectivas responsabilidades e de estar em pleno gozo de seus direitos civis. 

§ 2º– O pedido de registro da candidatura deverá ser instruído com: 

I– Certidão do Tribunal Regional Eleitoral, dando conta quanto ao fato do candidato se 

encontrar em dia com as obrigações eleitorais ou apresentar o comprovante de votação 

na última eleição; 

II– Currículo resumido de cada um(a) dos(as) candidatos(as) com até 1.400 caracteres 

inclusive os espaços em branco, acompanhado de foto do(a) candidato(a). 
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III– Para fins desta resolução, considera-se nome social a designação pela qual a pessoa 

travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida;  

a) Pode ser incluído mediante requerimento escrito da pessoa interessada; 

b) Com a expressão “nome social”; 

c) Sem prejuízo da menção ao nome do registro civil; e 

d) Sem a exigência de documentação comprobatória. 

IV– Certidão de Registro e Regularidade Pessoa Física emitida pelo Conselho Regional 

de registro do candidato, atestando sua regularidade financeira e situação ético-

disciplinar, conforme estabelecido no Art. 4º, inciso III e V  da presente Resolução. Para o 

fim específico de compor a candidatura eleitoral ao Sistema COFEM/COREMs, a 

Certidão acima aludida não terá sua emissão cobrada pelos COREMs. 

§ 3º– As candidaturas que forem protocoladas após o encerramento do prazo definido no 

Edital de Convocação do Conselho não serão consideradas válidas para concorrer ao 

Processo Eleitoral. 

§ 4º– A Comissão Eleitoral poderá diligenciar acerca das condições de elegibilidade 

dos(as) candidatos(as), regularidade e autenticidade dos documentos apresentados 

como também da veracidade de seu conteúdo, resultando no indeferimento do pedido de 

inscrição da candidatura, constatada a inautenticidade, falsidade do documento, 

inelegibilidade ou outro vicio decorrente de dolo.  

§ 5º – Os pedidos de inscrição, julgados procedentes, serão homologados pela Comissão 

Eleitoral. 

§ 6º– As candidaturas que tiverem sua inscrição impugnada poderão ingressar com 

recurso junto à Comissão Eleitoral do Conselho, no prazo de até 03 (três) dias a contar 

da ciência ou publicação no site do Conselho. 

b) O recurso deverá ser dirigido à Comissão Eleitoral, em correspondência entregue 

em envelope lacrado na sede do Conselho ou por correspondência eletrônica 

devidamente assinada encaminhada ao e-mail da Comissão Eleitoral;  

c) A Comissão Eleitoral terá 03 (três) dias, a contar do recebimento do recurso, para 

publicar no site do Conselho ou comunicar por e-mail aos(às) candidatos(as) 

sobre a decisão. 
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Art. 7º. É assegurado a qualquer candidato(a) comunicar a renúncia à sua candidatura 

em petição devidamente assinada dirigida ao(a) Presidente da Comissão Eleitoral. 

 

DO PROCESSO ELEITORAL NOS CONSELHOS REGIONAIS DE 

MUSEOLOGIA 

 

Art. 8º. O plenário dos COREMs é constituído por 6 (seis) Conselheiros(as) Efetivos(as) e 

respectivos(as) Suplentes, com mandato de 3 (três) anos, sendo que após a posse do 

plenário, os(as) Conselheiros(as) Regionais Efetivos(as) elegerão a cada 2 (dois) anos a 

sua Diretoria. 

Parágrafo único: Anualmente far-se-á a renovação de 1/3 (um terço) dos membros dos 

COREMs e o preenchimento das vacâncias, permitida a reeleição. 

Art. 9º. Os(as) Conselheiros(as) Efetivos(as) e respectivos(as) Suplentes dos COREMs, 

serão eleitos(as) mediante voto dos(as) museólogos(as) dos respectivos COREMs, que 

estejam adimplentes com suas anuidades e débitos de qualquer natureza até sete (07) 

dias úteis antes do início da eleição. 

Parágrafo único. Os(as) museólogos(as) que celebrarem acordos de parcelamento de 

débitos com o respectivo COREM e que estejam cumprindo integralmente o acordado 

são considerados(as) adimplentes com suas anuidades para efeitos de direito de voto e 

de elegibilidade.  

 

Art. 10. O voto é obrigatório para todos(as) os(as) museólogos(as) registrados(as) nos 

respectivos Conselhos Regionais de Museologia, salvo os(as) maiores de 70 anos. 

Parágrafo único: O Profissional que detém registro definitivo ou secundário só pode 

votar e ser votado na jurisdição em que se encontra inscrito.  

 

Art. 11. O(a) museólogo(a) eleitor(a) que deixar de votar por motivo justificado, deverá 

encaminhar justificativa por e-mail ao COREM em até 60 (sessenta) dias corridos, 

contados do primeiro dia útil, após a realização do pleito, acompanhada de comprovante. 

§ 1º– À Comissão Eleitoral cabe analisar as justificativas apresentadas pelos(as) não 

votantes. 
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§ 2º– A justificativa será aceita por motivo relevante como: doença impeditiva do(a) 

eleitor(a) ou familiar próximo(a) – pais, cônjuges, filhos(as) ou enteados(as) –, 

comprovado por atestado médico; por viagem comprovada pela passagem ou 

passaporte; acidente ou casamento do(a) próprio(a) eleitor(a).  

§ 3º– Ao(a) museólogo(a) eleitor(a) que faltar à obrigação de votar, sem justa causa ou 

impedimento, será aplicada multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

anuidade do COREM no ano de quitação aplicação ( há momentos em que o museólogo 

deixa de votar e a multa é aplicada num determinado ano, mas só vai ser paga junto com 

outros débitos em atraso anos seguintes, quer seja pelo atraso no pagamento ou por 

recurso. Neste caso os 30% devem incidir sobre a anuidade vigente na data de aplicação 

da multa e não sobre a anuidade vigente no ano de pagamento.) da multa. 

§ 4º– Da aplicação da multa, que trata o § 2º deste artigo, caberá recurso ao Plenário do 

COREM, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

 

Da Comissão Eleitoral 

Art. 12. O Plenário dos COREMs, por proposta das respectivas Diretorias, elegerá em 

sessão Plenária, dentre os(as) museólogos(as) adimplentes, no gozo de seus direitos 

profissionais, políticos e civis, a composição da sua Comissão Eleitoral, designada por 

Portaria que deverá ser publicada para conhecimento de todos(as) os(as) 

museólogos(as). 

Considera-se que deixar a cargos das Diretorias ou do Plenário de cada COREM nomear 

livremente sua Comissão Eleitoral não irá garantir a lisura do processo, pois podem ser 

nomeados registrados alinhados com interesses políticos e de manutenção do poder de 

membros do Plenário e Diretorias já existentes. Também considera-se que haverá 

dificuldade pelos COREMs em realizar o pleito, pois a maioria dos registrados não tem 

interesse em doar seu tempo e esforços voluntariamente para atuar nos COREMs, o que 

pode inviabilizar o pleito, caso não hajam voluntários para compor a Comissão Eleitoral. 

Como sugestões, apresenta-se duas possibilidades:  

a) manter a Comissão Eleitoral formada por Conselheiros Efetivos e Suplentes já eleitos, 

desde que não candidatos a reeleição, com nomeação de um observador externo, 

registrado no COREM, que testemunhe/ateste a lisura do processo; 
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b) instituir um rodízio, mediante sorteio entre os registrados ativos e adimplentes, 

nomeando-os compulsoriamente para a Comissão Eleitoral. Desta forma, todos os 

registrados passariam, um dia, pela Comissão e isto garantiria que os membros da 

Diretoria/Plenário não nomeassem apenas registrados próximos/ conhecidos ou 

apoiadores com interesse na manutenção de um determinado grupo no poder. Tal 

solução seria próxima ao que acontece com os mesários nas eleições brasileiras.  

§ 1º– Não poderão participar da Comissão Eleitoral os(as) Conselheiros(as) Regionais ou 

Federais, efetivos(as) e/ou suplentes. 

§ 2º– A Comissão Eleitoral, designada por Portaria da Presidência do COREM, será 

composta por três membros(as) efetivos(as) – presidente, secretário(a) e vogal - e um(a) 

suplente, todos(as) no gozo de seus direitos profissionais, políticos e civis.  

§ 3º– Caso haja renúncia de qualquer um(a) dos(as) membros(as) titulares da Comissão 

Eleitoral, o(a) suplente passa a condição de efetivo(a) e o(a) Presidente do COREM 

nomeará imediatamente outro(a) museólogo(a) para a condição de suplente publicando e 

divulgando a nova Portaria, ad referendum do Plenário. Caso ocorram novas renúncias, 

será observado o mesmo procedimento. 

§ 4º– A Comissão Eleitoral terá ampla autonomia para conduzir o processo eleitoral a ser 

realizado no âmbito da respectiva jurisdição. 

§ 5º– A Comissão Eleitoral deverá elaborar a Cédula de Votação onde constam as 

candidaturas regularmente homologadas, organizada por ordem alfabética do prenome 

dos Efetivos e a seguir do prenome dos Suplentes. 

§ 6º– A Diretoria do COREM deve providenciar e-mail específico para uso da Comissão 

Eleitoral, além de dar todo apoio para o desempenho normal de suas funções, inclusive 

disponibilizando o acesso aos dados cadastrais dos(as) candidatos(as). 

§ 7º– Ao ter acesso a dados cadastrais pessoais dos museólogos registrados, a 

Comissão Eleitoral deverá observar as normas de tratamento de dados pessoais prevista 

na Lei 13.709/2018;   

§ 8º– Das decisões das Comissões Eleitorais constituídas no âmbito dos COREMs cabe 

recurso ao plenário do respectivo COREM e, destas decisões, ao Plenário do COFEM. 

§ 9º– As Comissões Eleitorais constituídas no âmbito dos COREMs  atuam até o 

julgamento de todos os museólogos que não participaram do processo eleitoral e não 

justificaram sua ausência ao pleito. 



 
 

 
CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA – COFEM 

Criado pela Lei no 7.287, de 18/12/84 

Regulamentado pelo Decreto no 91.775, de 15/10/85 

 

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 48 - sala 1014. CEP: 20031-010    Rio de Janeiro, RJ.  
www.cofem.org.br  /  cofem.museologia@gmail.com  

 

 

 

9/14 

 

Art. 13. As reuniões da Comissão Eleitoral serão públicas. 

§ 1º– Os(as) candidatos(as) deverão ser informados(as), por e-mail pelo(a) Secretário(a) 

da Comissão, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da realização de cada reunião, 

e as provas dessas convocações deverão ser juntadas ao Dossiê Eleitoral. 

§ 2º– O comparecimento do(a) candidato(a) é facultativo, sendo que a realização da 

reunião ocorrerá normalmente. 

§ 3º– Todas as reuniões da Comissão Eleitoral deverão ser registradas em atas 

devidamente assinadas pelos membros da Comissão presentes. 

§ 4º– Haverá uma lista dos presentes em cada reunião da Comissão Eleitoral, devendo 

constar o nome, nº de registro e assinatura, caso seja candidato(a) deverá ser informado 

ao lado do nome. A lista de presença deverá ser anexada à respectiva Ata. 

§ 5º– Os(as) presentes, candidatos(as) ou não, durante as reuniões da Comissão 

Eleitoral, não poderão se manifestar. 

 

Do Processo Eletrônico de Votação 

 

Art. 14. As eleições no âmbito dos COREMs serão realizadas exclusivamente por meio 

eletrônico, sendo vedada, em qualquer hipótese, a utilização de outros meios, inclusive 

por correspondência, sob pena de nulidade.  

Parágrafo único. O sufrágio será exercido em votação direta, pessoal e secreta às 

candidatas e/ou candidatos cujos registros tiveram suas candidaturas homologadas pela 

Comissão Eleitoral dos respectivos COREMs, vetado voto por procuração ou por 

qualquer outro meio de representação.  

 

Art. 15. Com fundamento nos princípios da legalidade, da economicidade, da 

objetividade, sem prejuízo de outros princípios de direito, as eleições para os COREMs 

serão realizadas por meio eletrônico na rede mundial de computadores (internet) para 

escolha dos(as) membros(as) do Plenário dos COREMs. 

§ 1º– Os COREMs poderão estabelecer contrato com terceiros, respeitada a legislação 

vigente, para a realização do processo eleitoral por meio de sistema eletrônico, 

observando os procedimentos e critérios mínimos de legalidade e segurança. 
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§ 2º– A apuração do resultado da eleição será feita pelas Comissões Eleitorais dos 

COREMs, que juntarão os respectivos documentos ao Dossiê Eleitoral garantindo a 

legalidade do processo eleitoral e de seus resultados. 

 

Do Edital de Eleição 

Art. 16. As eleições serão precedidas de Edital de Convocação firmado pelo(a) 

Presidente do respectivo COREM, publicado no sítio eletrônico do Regional e, se 

possível, no Diário Oficial do Estado, sede do Regional ou no Diário Oficial da União, 

quando o Conselho atuar em mais de um Estado. 

§ 1º– O Edital de convocação deverá ser enviado para o endereço eletrônico de cada 

um(a) de seus(uas) registrados(as). 

§ 2º– As redes sociais virtuais poderão ser empregadas pelo Sistema COFEM/COREMs 

como meio de informar o(a) museólogo(a) eleitor(a) sobre a ocorrência do processo 

eleitoral. 

 

Art. 17. O edital convocatório das eleições mencionará obrigatoriamente: 

I– N mero e car os a serem preenc idos no      , indicando o período do manda o 

do  er o a ser elei o      onsel eiros(as) Regionais Efetivos(as) e seus respectivos 

Suplentes; 

II– Número vacâncias a serem preenchidas no COREM, se houver, indicando o período 

complementar do mandato; 

III– Uma vaga de Delegado(a) Eleitoral e respectivo(a) suplente, que representará o 

COREM na formação do Colégio Eleitoral para as eleições do COFEM, ficando tal cargo 

extinto findo o processo eleitoral do COFEM; 

IV– Data e horário em que se encerrará o recebimento do(s) pedido(s) de registro de 

candidatura(s), que deverá coincidir com o horário de expediente do COREM;  

V– Horário de funcionamento dos serviços administrativos do Conselho Regional;  

VI– Data e horário da votação;  

VII– O meio eletrônico de votação;  

VIII– A forma de divulgação do resultado da eleição e a data em que serão apurados os 

votos;  

IX– A composição da Comissão Eleitoral. 

Formatado: Cor da fonte: Vermelho,
Realce
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Art. 18. O COREM deve promover ampla divulgação das eleições, além de publicar o 

Edital em seu sítio eletrônico, deverá fixá-lo em sua sede, em local de fácil visualização e 

acesso, devendo remeter cópias às respectivas Delegacias Regionais, quando houver, às 

Associações da categoria profissional de sua jurisdição e a cada uma das coordenações 

dos cursos de formação em museologia de sua jurisdição. 

 

Art. 19. Cada COREM fixará na sua sede, em local de fácil visibilidade e acesso, o rol de 

candidatas e candidatos, homologados pela Comissão Eleitoral para o processo eleitoral, 

por ordem de inscrição. 

Parágrafo único. O rol de candidatas e candidatos, com respectivo número de registro, 

currículo e foto, deverá ser enviado para o endereço eletrônico de cada um dos 

registrados do Regional, bem como publicado no sítio eletrônico e nas redes sociais do 

COREM. 

 

Art. 20. Serão eleitas os(as) candidatos(as) que obtiverem o maior número de votos; não 

computados os votos em branco e/ou nulos. 

§ 2º – Havendo empate será qualificado(a), o candidato que tiver o número de registro 

mais antigo, considerando a data de homologação do registro. 

§ 2º – Permanecendo o empate será considerado(a) eleito(a) o candidato cujo somatório 

em dias do tempo de registro no Sistema COFEM/COREMs, calculado a partir da data de 

homologação do referido registro, for maior. 

 

Do Processo Eleitoral Extraordinário. 

 

Art. 21. O processo eleitoral extraordinário nos COREMs será adotado nos casos em que 

não tenha ocorrido a eleição regular ou naqueles em que o processo eleitoral ordinário 

tenha sido anulado por decisão do COFEM ou por determinação judicial. 

§ 1º– O processo eleitoral extraordinário será realizado exclusivamente pelo sistema 

eletrônico, em consonância com o disposto na presente resolução; 

§ 2º– O processo eleitoral extraordinário, observará as regras dispostas na presente 

Resolução. 
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§ 3º– A anulação administrativa do processo eleitoral ordinário é da competência do 

Plenário do COFEM, à luz de exame formal da documentação e de parecer da 

Assessoria Jurídica. 

§ 4º– O(a) Presidente do COFEM dará conhecimento ao Plenário do COREM e do 

COFEM da anulação do processo eleitoral ordinário por determinação judicial. 

 

 

DO PROCESSO ELEITORAL NO CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA. 

 

Art. 22. Por expressa determinação contida no artigo 9º da Lei nº 7.287/1984, a eleição 

para renovação anual de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Federal de 

Museologia será realizada por meio de Assembleia constituída por Delegados(as) 

Eleitorais, representantes de cada Conselho Regional de Museologia. 

 

Art. 23. O plenário do COFEM é constituído por 9 (nove) Conselheiros(as) Efetivos(as) e 

respectivos(as) Suplentes, com mandato de 3 (três) anos, sendo que após a posse do 

plenário, os(as) Conselheiros(as) Federais Efetivos(as) elegerão a cada 2 (dois) anos a 

sua Diretoria.   

§ 1º– O COFEM, anualmente abrirá inscrições, através de Edital, para renovação de 1/3 

de seus(uas) Conselheiros(as) Efetivos(as) e respectivos(as) Suplentes e para o 

preenchimento das vacâncias. 

§ 2º– O Edital deverá ter ampla divulgação no COFEM e nos COREMs, bem como 

publicados nos respectivos sítios eletrônicos, demais mídias sociais e afixados na sede 

dos mesmos. 

§ 3º– Os(as) Conselheiros(as) Federais serão eleitos(as) através de candidatura de 

duplas, sendo 1 [um(a)] museólogo(a) efetivo(a) e 1 [um(a)] museólogo(a) suplente, pelo 

Colégio Eleitoral como disposto no § 2º do Art. 1º desta Resolução. 

§ 4º– É facultada a reeleição. 

 

Comissão Eleitoral 

Art. 24. A Diretoria do COFEM, submeterá ao Plenário, a nominata dos(as) membros(as) 

que deverão compor a Comissão Eleitoral do COFEM, para avaliação e homologação 
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dentre os(as) museólogos(as) adimplentes nos COREMs, no gozo de seus direitos 

profissionais, políticos e civis. 

§ 1º– O(a) Presidente do COFEM publicará Portaria nomeando os(as) membros(as) da 

Comissão Eleitoral, um(a) Presidente, um(a) Secretário, um(a) vogal e um(a) suplente. 

Sugestão: a Comissão Eleitoral do COFEM deveria conter membros de todos o atuais 5 

Regionais, de forma a garantir a participação de membros de todas as jurisdições na 

habilitação de candidaturas ao COFEM. Desta forma, sugere-se ampliar a comissão do 

COFEM para 5 integrantes, sendo um registrado de cada Regional.  

§ 2º– No caso de renúncia de um(a) dos(as) membros(as) da Comissão Eleitoral, o(a) 

suplente é guindado(a) a efetivo(a), sendo nomeado novo(a) suplente pelo(a) Presidente 

do COFEM, ad referendum do Plenário. 

§ 3º– Será criado e-mail específico para a Comissão Eleitoral. 

 

Art. 25. O pedido de inscrição da candidatura das duplas, perante a Comissão Eleitoral 

do COFEM, deverá ser encaminhado para o e-mail da Comissão Eleitoral, até sessenta 

dias antes da reunião do Colégio Eleitoral para a Eleição e deverá estar de acordo com 

as condições de elegibilidade como relacionado no artigo 2º e 3º desta Resolução. 

Parágrafo único.  O calendário eleitoral dos Conselhos Federal e Regionais de 

Museologia será objeto de Resolução anual específica.  

 

Art. 26. A Comissão Eleitoral deverá elaborar a Cédula de Votação onde deverão constar 

as duplas regularmente inscritas, organizada por ordem alfabética do prenome dos 

Efetivos. 

§ 1º– A Assembleia dos(as) Delegados(as) Eleitorais deverá ser realizada com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que expirarem os mandatos (31 de 

dezembro) a serem renovados. 

§ 2º– Os(as) Delegados(as) Eleitorais serão convocados(as), pelo(a) Presidente do 

COFEM, para Assembleia de eleição no dia 6 (seis) de dezembro de cada ano – data 

comemorativa de criação do COFEM -, ou, se dia não útil, no 1º (primeiro) dia útil que 

anteceder, cumprindo assim a antecedência mínima de vinte dias. 

§ 3º– O Edital de Convocação deverá ser enviado aos(as) Delegados(as) Eleitores(as) e 

publicado no site do COFEM, até o dia 10 de novembro, informando data, hora e local da 
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Assembleia de Delegados-Eleitorais e o período de mandato dos(as) conselheiros(as) 

efetivos(as) e suplentes a serem eleitos(as). 

§ 4º– O Edital de Convocação deverá ser enviado por meio eletrônico em até 01 (um) dia 

útil da data de sua publicação aos Conselhos Regionais. 

§ 5º– Caso o(a) Presidente do COFEM não convoque a Assembleia, esta incumbência 

será atribuída, automática e sucessivamente, ao(a) Vice-Presidente, Secretário(a), 

Tesoureiro(a) e ao(a)Conselheiro(a) Federal efetivo(a) com registro mais antigo. 

§ 6º– A Assembléia dos(as) Delegados(as) Eleitorais será realizada preferencialmente 

por meio de vídeo conferência, sendo de responsabilidade da Comissão Eleitoral o envio 

do link para a reunião da Assembléia.  

§ 7º– Em caso de Assembleia presencial, as despesas de transporte e hospedagem 

relacionadas à participação dos(as) Delegados(as) Eleitorais ficarão a cargo do COFEM. 

§ 8º– Cada Delegado(a) Eleitoral terá direito a um único voto que será secreto. 

§ 9– É vedado o voto por correspondência ou por procuração. 

§ 10– A Assembléia de Delegados(as) Eleitorais será dirigida pelo(a) Presidente da 

Comissão Eleitoral do COFEM e, em sua falta ou impedimento, sucessivamente, pelo(a) 

secretário(a) e o(a) vogal. 

§ 11– Durante a Assembleia Eleitoral estarão presentes somente os(as) Delegados(as) 

Eleitorais e o(a) Presidente e Secretário(a) da Comissão Eleitoral. 

§ 12– Ao(a) Presidente da Assembleia de Delegados(as) Eleitorais incumbe examinar as 

credenciais apresentadas pelos Delegados(as) Eleitores. 

§ 13– O(a) Presidente da Assembleia de Delegados(as) Eleitorais, responsável pela 

recepção e escrutínio dos votos, criará um e-mail para onde os(as) Delegados(as) 

Eleitores(as) enviarão seus votos, no caso em que a Assembleia ocorrer por meio de 

vídeo conferência. 

§ 14– Em caso de Assembleia presencial, os votos deverão ser depositados em urna 

própria. 

§ 15– O(a) Secretário(a), será responsável pela elaboração da ata da Assembleia, a ser 

aprovada e assinada pelos participantes. 

 

Art. 27. O(a) Delegado(a) Eleitoral que, por qualquer motivo, tiver impugnada sua 

representação, será substituído(a) pelo(a) respectivo(a) suplente. 
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Art. 28. Cada Delegado(a) Eleitoral exercerá seu direito de votar em qualquer dupla 

candidata, independente da jurisdição em que esteja registrado(a), não havendo qualquer 

vínculo entre as vagas de Conselheiro Federal e os Conselhos Regionais. 

 

Art. 29. Serão eleitas as duplas de candidatos(as) que obtiverem o maior número de 

votos, não computados os votos em branco e/ou nulos. 

§ 1º– Havendo empate serão qualificadas as duplas, cujo candidato efetivo tiver o 

número de registro mais antigo, considerando a data de homologação do registro. 

§ 2º– Permanecendo o empate será considerada eleita a dupla cujo somatório em dias 

do tempo de registro no Sistema COFEM/COREMs de seus membros, calculado a partir 

da data de homologação dos referidos registros, for maior. 

 

Art. 30. Encerrada a votação e resolvidas as questões suscitadas, será procedida à 

apuração e, em seguida, o(a) Presidente da Assembleia proclamará os(as) eleitos(as), 

seguindo-se o registro, em ata resumida, de todas as ocorrências. 

 

Art. 31. Das decisões quanto a protestos, impugnações e proclamação dos(as) 

eleitos(as), os(as) Delegados(as) Eleitorais poderão interpor recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de 01 (um) dia útil ao término da data da Assembleia, para o 

COFEM, que sobre ele deliberará na primeira Sessão Plenária seguinte. 

Parágrafo único. O mandato dos(as) Delegados(as) Eleitorais, efetivos(as) e suplentes, 

se extingue com a realização da Assembleia de Delegados Eleitorais junto ao COFEM. 

 

 

 

Texto Inicial: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

Maria da Conceição Lopes Moreira, COREM 1ª Região – 0268-I 

Eliene Dourado Bina, COREM 1ª Região – 0080-I 

Vivian Fava Paternot, COREM 2ª Região -0749-I 

Museólogas Convidadas: 

Maria Cristina Pons da Silva, COREM 3ª Região -0079-IV 
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Vanessa Maria Ferreira Dutra, COREM 3ª Região – 0024-IV  

Complementos e 1ª Revisão: Maria Eugênia Saturni e Rita de Cassia Mattos. 

1ª análise efetuada durante a 58ª AGE COFEM/COREMs realizada em 21 de maio de 2022. 

Releitura e análise: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

Complementos e 2ª Revisão: Maria Eugênia Saturni e Inga Mendes. 
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ANEXO II 
RESOLUÇÃO COFEM Nº 73/2022 

REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO CANDIDATO(A) A CONSELHEIRO(A) DO  
SISTEMA COFEM/COREMs  

 
 
À Comissão Eleitoral ___________ [COFEM ou COREM Xª Região] 202x 
 
Eu, [nome civil] ___________________________________________________, [nome social] 
____________________________________________, profissional com registro no COREM __ª 
Região sob nº _________- __, em ___/___/____, CPF nº ________________, Cédula de 
Identidade nº ____________ expedida em ___/___/ ______; residente e domiciliado (a) 
[endereço completo] _________________________________________, CEP _________-____ 
Cidade/UF ____________________/ __, Celular (   ) ______________, Telefone fixo (   ) 
____________, e-mail __________________________, na condição de candidato(a) a 
Conselheiro(a) ________ [Efetivo(a) ou Suplente] individual solicito a minha inscrição. 
 
DECLARO que atendo ao disposto nos art. 8º e 9º da Resolução COFEM 62/2021 e que 
minha candidatura satisfaz as condições de elegibilidade para concorrer às eleições para  

 Conselheiro(a) Federal Efetiva 

 Conselheiro(a) Federal Suplente 

 
estando em pleno gozo dos meus direitos profissionais, civis e políticos, não incorrendo 
em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral, para o 
mandato de: 

 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 202x 

Estou ciente das atribuições do cargo acima e que se eleito(a), assumirei, honrarei e 
cumprirei com o meu mandato de Conselheiro(a) __________ [Efetivo(a) ou Suplente] do 
Sistema COFEM/COREMs. 
 
E por ser esta a expressão da verdade, peço deferimento. 
 
 
____________________________________ 
Local e data 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura e nº de registro Candidato(a) a Conselheiro(a) __________ [Efetivo(a) ou Suplente] 
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ANEXO I - RESOLUÇÃO COFEM Nº 73/2022 
REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DUPLAS CANDIDATAS AO COFEM 

 
À Comissão Eleitoral do COFEM 202X 
 
Eu, [nome civil] ___________________________________________________, [nome social] 
__________________________ profissional registrado(a) no COREM __ª Região sob nº 
_________- __, em ___/___/____, CPF nº ________________, Cédula de Identidade nº 
____________ expedida em ___/___/ ______; residente e domiciliado(a) [endereço 
completo]_______________________________________, CEP _________-____ Cidade/UF 
____________________/ __, Celular (   ) ______________, Telefone fixo (   ) ____________, e-
mail _______________________________, na condição de candidato(a) a Conselheiro(a) 
Efetivo(a), solicito a minha inscrição em conjunto com [nome civil] 
___________________________________________________, [nome social] 
__________________________ profissional registrado(a) no COREM __ª Região sob nº 
_________- __, em ___/___/____, CPF nº ________________, Cédula de Identidade nº 
____________ expedida em ___/___/ ______; residente e domiciliado(a) [endereço 
completo]_______________________________________, CEP _________-____ Cidade/UF 
____________________/ __, Celular (   ) ______________, Telefone fixo (   ) ____________, e-
mail _______________________________, candidato(a) a Conselheiro(a) Federal Suplente.  
 
DECLARAMOS que atendemos ao disposto nos art. 2º e 3º da Resolução COFEM 73/2022 e 
que nossa candidatura satisfaz as condições de elegibilidade para concorrer às eleições 
para  

 Conselheiro(a) Efetivo 

 Conselheiro(a) Suplente 

 
estando em pleno gozo dos nossos direitos profissionais, civis e políticos, não incorrendo 
em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no Regulamento Eleitoral, para o 
mandato de: 

 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 202x 

 1º de Janeiro de 202x a 31 de dezembro de 202x 

 1º de Janeiro de 202x a 31 de dezembro de 202x 

Estamos cientes das atribuições dos cargos acima relacionados e que se eleitos(as), 
assumiremos, honraremos e cumpriremos com o nosso mandato de Conselheiros(as) do 
Sistema COFEM/COREMs. 
 
E por ser esta a expressão da verdade, pedimos deferimento. 
 
____________________________________ 
Local e data 
 
_____________________________________ 
Assinatura e nº de registro Candidato a Conselheiro(a) Federal Efetivo(a) 
 
_____________________________________ 
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Assinatura e nº de registro Candidato a Conselheiro(a) Federal Suplente 
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