CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 5ª REGIÃO.
AUTARQUIA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL . Jurisdição: AL – PE – PB – RN – CE - PI

ATA DA 28ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP 5ª REGIÃO
1.Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 18:30 dezoito horas e
2.trinta minutos, na sede deste Conrerp 5ª, reuniu-se o Plenário do Conrerp 5ª para sua
3.Vigésima Oitava Reunião Plenária Ordinária. Presentes os Conselheiros Efetivos:
4.Reginaldo Antonio Valença dos Santos, Antonio Valério Leite, Carlos Artur de Andrade
5.Ferrão, Carlos Fernando Costa Schuler e Greys Ângela dos Santos Correia Rondon.
6.Presentes o conselheiro suplente Plínio Ribeiro e o Assessor Jurídico André
7.Albuquerque. Justificou a ausência o conselheiro Isaltino Bezerra e Silva. O Presidente
8.do Conrerp 5ª Reginaldo Antonio Valença dos Santos, declarando aberta a Reunião,
9.solicitou aos Conselheiros Efetivos e demais presentes que assinassem o Livro de
10.Presença. Em seguida, o Secretário-Geral, conselheiro Carlos Fernando Costa
11.Schuler, fez a leitura da Ata da 27ª Reunião que, após considerações foi aprovada por
12.unanimidade pelos Conselheiros Efetivos presentes. Dando continuidade, o Secretário13.Geral leu os itens da pauta de trabalho e facultou aos Conselheiros Efetivos presentes
14.à inscrição de proposições. O primeiro assunto da pauta foi o pedido de Renúncia do
15.cargo de Tesoureiro do conselheiro Helder Flávio Siqueira Pereira, recém-empossado,
16.alegando problemas com agenda de trabalho. O plenário lamentou a saída e de
17.imediato o Presidente fez constar que deveriam ser consultados outros conselheiros
18.para assumir o cargo. Foi concedida a palavra ao Assessor Jurídico, que esclareceu
19.aos presentes sobre as cartas que tinham sido enviadas aos profissionais
20.inadimplentes, sem a conotação de cobrança, conforme alguns alegaram. Apresentou
21.modelo de carta que a OAB envia aos advogados, solicitando a apresentação e
22.comprovante (s) de anuidade (s) paga (s) e não constantes na tesouraria da Ordem,
23.semelhante a que o Conrerp 5ª tem enviado aos profissionais. Com o recadastramento
24.efetuado, das duzentas cartas enviadas, apenas 10% voltaram. O Assessor Jurídico
25.apresentou as seguintes solicitações recebidas: Do profissional Roberto Camilo da
26.Silva, que tem dívida de R$ 5.007,24 (cinco mil e sete reais e vinte e quatro centavos)
27.com o Conrerp 5ª e pleiteou parcelar em 20 (vinte) parcelas fixas de R$ 250,36
28.(duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e abrindo mão de Ação Individual
29.e desbloqueando os valores em favor do Conrerp. Solicitação foi aprovada por
30.unanimidade pelos conselheiros efetivos. Do profissional Jorge Augusto Oliveira Lima,
31.que tem dívida de R$ 1.002,76 (um mil e dois reais e setenta e seis centavos) e
32.solicitou pagamento integral da dívida com 100% de desconto sobre os juros e multa.
33.O Plenário, seguindo a Resolução Conrerp nº 002/13 aprovou desconto de apenas
34.50%. O Secretário-Geral propôs que fosse verificada pelo Assessor Jurídico, a
35.viabilidade de se fazer a negativação (SPC / SERASA) dos inadimplentes. O Conferp
36.também será consultado pelo Presidente. O Presidente informou aos presentes que foi
37.assinado por ele junto ao Conferp o Termo de Confissão de Dívida, o que propiciará a
38.liquidação dos pagamentos do exercício de 2012 até 30/12/2013.
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39.Não havendo correspondências e proposições e esgotados todos os assuntos
40.constantes da Pauta da Reunião, o Presidente Reginaldo Antonio Valença dos
41.Santos encerrou a Sessão às 20:30 horas, convocando todos os Conselheiros
42.Efetivos e Suplentes para a Plenária do próximo dia 11/12/2013, às 18:30 horas,
43.conforme calendário publicado. Para constar, eu, Carlos Fernando Costa Schuler,
44.Secretário-Geral deste Conrerp 5ª, lavrei a presente Ata que, se aprovada for, levará
45.a assinatura de todos os conselheiros efetivos presentes.
46.Recife, 27 de novembro de 2013.
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