
 

 

A Assembleia da Região América Sul RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Rede de Centros de Memória Marista da Região 
América Sul, na forma anexa.  
 
 

Hno. Alberto Aparício 
Secretário Executivo da Região América Sul 

 
 

O presente Regimento Interno tem como finalidade estabelecer normas e procedimentos 
para o funcionamento e a administração da Rede de Centros de Memória Marista da Região 
América Sul, no âmbito da sua organização interna e das suas diversas áreas de atuação. 

 
ANEXO 

REGIMENTO INTERNO DA REDE DE CENTROS DE MEMÓRIA MARISTA DA REGIÃO 
AMÉRICA SUL 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 1º A Rede de Centros de Memória Marista da Região América Sul (RCMMRAS) é um 
órgão associativo Marista, constituído por Museus, Arquivos, Bibliotecas, Centros de Estudos, 
Centros de Documentação e Informação, Centros de Memória, Historiais, Memoriais e 
congêneres. O objetivo da Rede é promover a cooperação entre os associados, bem como 
fomentar a articulação e intercâmbio da Rede com parceiros externos da esfera pública ou 
privada. A Rede é coordenada por um Comitê Gestor, que exerce sua competência na forma 
deste Regimento Interno. 
 
§1º Centros de Memória serão entendidos como unidades de preservação da memória 
institucional, compostas por arquivos históricos, bibliotecas especializadas, museus, 
historiais, memoriais e congêneres, que visam colaborar ativamente para a difusão de valores 
espirituais e culturais do Instituto Marista para a sociedade. 
 
Art. 2º A adesão à Rede de Centros de Memória Marista dar-se-á mediante assinatura de 
acordo de cooperação entre os Centros de Memória Maristas por meio de   
solicitação formal ao Comitê Gestor, com comprovada vinculação às Instituições Maristas. 
Após analise o Comitê emitirá um parecer que será encaminhado à Instituição solicitante 
 
Art. 3º A participação na Rede implica no aceite Institucional e na observância do Projeto e 
do Regimento Interno da Rede de Centros de Memória Marista da Região América Sul. 
 
Art. 4º A RCMMRAS, bem como o Comitê Gestor, não possuem orçamento próprio, cabendo 
aos associados fazer a reserva orçamentária capaz de suportar os gastos previstos no Plano 
de Ação da Rede.  
 
Art. 5º A execução das ações e dinâmicas internas da Rede serão compartilhadas pelos seus 
membros. Projetos conjuntos poderão ter seus custos rateados segundo as 
proporcionalidades acordadas previamente pelo Comitê Gestor.  
 



 

 

Art. 6º Os dados da Rede de Centros de Memória da Região América Sul serão gerenciados 
por meio do Sistema Pergamum.  
 

CAPÍTULO II 
DO GOVERNO 

 
Art. 7º O Comitê Gestor da Rede de Centros de Memória Marista é um órgão composto por 
um representante de cada Província que compõe a Região América Sul, um representante da 
União Marista do Brasil (UMBRASIL) e um representante do Sistema Pergamum, com a 
finalidade de auxiliar a RCMMRAS no desenvolvimento de ações, normas, políticas e 
diretrizes, visando a preservação do patrimônio material e imaterial Marista, bem como 
exercer sua competência nos termos da legislação de regência e na forma deste Regimento 
Interno. 

 
Art. 8º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes representantes: 

I - um da Província Marista Centro-Norte; 
II - um da Província Marista Brasil Centro-Sul; 
III - um da Província Marista Brasil Sul-Amazônia; 
IV- um da Província Marista Cruz del Sur; 
V - um da Província Marista Santa Maria de Los Andes; 
VI - um da União Marista do Brasil; 
VII – um do Sistema Pergamum, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

 
§1º O Comitê Gestor da Rede será presidido por um de seus membros, escolhido pelo próprio 
Comitê, para um mandato de dois anos, na forma de rodízio entre os pares.  
 
§2º Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos Irmãos Superiores Provinciais 
de cada Província e pela Diretoria da UMBRASIL, para um mandato de dois anos, sendo 
permitida a recondução. 
 
§3º Caberá a um membro do Comitê Gestor, escolhido pelo próprio Comitê, para um mandato 
de dois anos, exercer a Secretaria Executiva da Rede e prestar-lhe o apoio administrativo, 
bem como e orientar seus processos internos. 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 9º Compete ao Comitê Gestor da Rede de Centros de Memória Marista: 
 

I – cumprir as disposições de seu Regimento Interno; 
II – promover políticas, diretrizes e ações objetivas, apoiar e acompanhar o 
desenvolvimento dos Centros de Memória da Região América Sul; 
III - aprovar a inclusão de novas associadas à Rede; 
IV - propor orientações normativas e de supervisão técnica para o exercício das 
atividades da Rede; 
V- buscar a realização dos objetivos e diretrizes que constam no Projeto da Rede de 
Centros de Memória Marista da Região América Sul; 
VI - acompanhar a implementação das políticas dos Centros de Memória que são 
membros da Rede e avaliar os seus resultados; 



 

 

VII – propor ações e/ou metodologias que objetivam a gestão integrada e o 
desenvolvimento dos Centros de Memória da Rede; 
VIII – propor medidas para o fortalecimento e a ampliação da Rede no Instituto Marista;  
IX – propor a elaboração de estudos, consultorias e pesquisas, dentre outros 
instrumentos úteis à consecução de suas atribuições; 
X - promover a divulgação de seus atos e dos resultados de suas atividades; 
XI - Observar os objetivos específicos da Rede previstos no Projeto da Rede de 
Centros de Memória Marista da Região América Sul; 
XII – Indicar e autorizar os conteúdos das Províncias a serem divulgados no site da 
Rede de Centros de Memória Marista da Região América Sul. 

 
§ 1º No exercício de suas competências, o Comitê Gestor deverá observar a eventual 
autonomia administrativa, as dotações orçamentárias e a gestão de pessoal próprias em 
consonância com as entidades que integram a Rede. 
§ 2º Caberá ao Comitê Gestor exercer outras atribuições decorrentes de determinações da 
Assembleia da Região América Sul. 
 
Art. 10 São atribuições do Presidente do Comitê Gestor: 
 

I - presidir as reuniões do Comitê Gestor; 
II - presidir os debates e solucionar as questões de ordem; 
III - promover as votações e proferir voto, inclusive de qualidade em caso de empate, 
nas reuniões do Comitê Gestor; 
IV – conduzir a aprovação das pautas definidas pelos membros da Rede; 
V - assinar as deliberações e pronunciamentos do Comitê Gestor encaminhando-os 
para os devidos fins; 
VI - assinar as atas das reuniões do Comitê Gestor, após a apreciação de seus 
Membros; 
VII - convocar reuniões extraordinárias, sempre que julgar necessário, ou mediante 
solicitação dos membros; 
VIII - constituir comissões para estudo de questões relacionadas às atribuições do 
Comitê Gestor; 
IX - designar membro para conduzir os trabalhos quando necessitar ausentar-se; 
X - convidar autoridades, representantes de comunidades, intelectuais e especialistas 
para participar das reuniões; 
XI – apresentar, na última reunião ordinária do ano, o calendário de reuniões para o 
ano subsequente; 
XII – zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento Interno e resolver as 
questões de ordem. 

 
Art. 11 São atribuições dos Membros do Comitê Gestor: 
 

I - aprovar o calendário anual de, no mínimo, 1 (uma) reunião presencial ordinária, 
validado pelo Secretário Executivo da Região América Sul; 
II- sugerir matérias relacionadas às atribuições do Comitê Gestor; 
III - examinar e relatar matéria que lhes for submetida, emitindo parecer; 
IV - discutir e votar os pareceres apresentados; 
V - aprovar e assinar as atas das reuniões; 
VI - requerer a convocação de reuniões plenárias extraordinárias, justificando a sua 
necessidade; 



 

 

VII- desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos pelo Presidente; 
VIII - sugerir a apreciação e deliberar sobre qualquer matéria relacionada às 
atribuições do Comitê Gestor. 

 
Art. 12 São atribuições da Secretaria Executiva do Comitê Gestor: 
 

I - encaminhar aos Membros do Comitê Gestor a pauta das reuniões, de acordo com 
a definição dos assuntos pelo Presidente; 
II - disponibilizar no portal da Rede, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a 
pauta das reuniões do Comitê Gestor; 
III - organizar, subsidiar e secretariar as sessões do Comitê Gestor; 
IV - lavrar e assinar as atas das reuniões do Comitê Gestor; 
V - redigir minutas de expedientes determinados pelo Presidente; 
VI - subsidiar o Presidente e Membros nos demais atos relativos ao bom 
funcionamento do Comitê Gestor; 
VII – exercer o papel de intermediador entre o Comitê Gestor e os demais órgãos 
integrantes da Rede, em especial, quanto ao exercício de suas competências 
estabelecidas neste Regimento Interno. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 13 O Comitê Gestor reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo Presidente ou por requerimento de seus membros. 
§ 1º A convocação para a reunião, com a respectiva pauta e matérias, será encaminhada aos 
membros, por meio de correio eletrônico, com antecedência mínima de quinze dias corridos 
para as reuniões ordinárias, e de dois dias para as extraordinárias. 
§ 2º Na organização da ordem do dia, terão precedência às matérias incluídas na pauta da 
sessão anterior, inconclusas ou adiadas por motivo de relevância. 
 
Art. 14 O Comitê Gestor poderá convidar para participar de suas reuniões especialistas e 
representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas, sem direito a voto ou 
remuneração, assim como poderá utilizar subsídios técnicos apresentados por grupos 
consultivos, especialistas, colaboradores das Províncias de áreas técnicas ligadas direta ou 
indiretamente às atividades dos Centros de Memória. 
 
Art. 15 As reuniões poderão ser suspensas ou encerradas a critério do Presidente nas 
hipóteses de falta de quórum mínimo exigido ou em razão de circunstância que assim exigir. 
 
Art. 16 O quórum de instalação para a reunião do Comitê Gestor corresponderá à maioria 
absoluta de seus membros, e as deliberações sobre as matérias levadas à apreciação do 
Comitê dar-se-ão pelo voto da maioria simples dos presentes. 
 
§ 1º As deliberações referentes à aprovação ou alteração deste Regimento Interno serão 
tomadas pela maioria absoluta dos membros. 
§ 2º Ocorrendo empate em uma votação, caberá ao presidente o voto de qualidade. 
 
Art. 17 Nas reuniões serão observados os seguintes procedimentos: 

I - verificação do quórum para instalação da sessão; 



 

 

II - aprovação da ata da reunião anterior; 
III - exposição das matérias em pauta pela Secretaria Executiva; 
IV - discussão e deliberação sobre temas suscitados pelo Presidente ou pelos 
Membros do Comitê Gestor; 

 
§ 1º. Esgotada a pauta do dia antes do horário previsto para o término da reunião, será aberta 
a palavra para comunicações dos Membros. 
 
Art. 18 Compete aos membros da Rede a manutenção de suas atividades e de seus 
processos internos. 
 

CAPÍTULO V 
DOS PRAZOS 

 
Art. 19 Os prazos a que se referem este Regimento Interno são contínuos, não se 
interrompendo no feriado e fins de semana. 
§1º O prazo será computado excluindo o dia do início e incluindo o do vencimento. 
§2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair 
em fim de semana ou feriado. 
 

CAPÍTULO VI 
DO DESLIGAMENTO DE UM ASSOCIADO 

 
 

Art. 20 A desvinculação de um associado da Rede dar-se-á, a qualquer tempo, mediante 
solicitação formal ao Comitê Gestor das instituições que a integram, ratificada por seus 
respectivos Conselhos Provinciais. 
 
Art. 21 A solicitação de desligamento e seu resultado serão registrados em ata de reunião do 
Comitê Gestor.  
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22 É facultada a criação de grupos temáticos com a finalidade de subsidiar o pleno 
exercício das atribuições a cargo do Comitê Gestor da Rede de Centros de Memória Marista. 
 
Art. 23 Os Membros do Comitê Gestor deverão observar discrição quanto à circulação de 
documentos dos procedimentos administrativos a que tiverem acesso em razão da função, 
sendo-lhes vedado: 
 

I – utilizar informações advindas do exercício da atividade privada; e 
II – manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre procedimentos 
pendentes de deliberação. 

 
Art. 24 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno, depois 
de examinados pelo Comitê Gestor, serão resolvidos pelo seu Presidente. 
 
Art. 25 Este Regimento entra em vigor após a aprovação da Assembleia da Região América 
Sul. 


