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ATA DA 31ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP 5ª REGIÃO
1.Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às 18:30 dezoito horas
2.e trinta minutos, na sede deste Conrerp 5ª, reuniu-se o Plenário do Conrerp 5ª para
3.sua Trigésima Primeira Reunião Plenária Ordinária. Presentes os Conselheiros
4.Efetivos: Reginaldo Antonio Valença dos Santos, Antonio Valério Leite, Carlos Artur de
5.Andrade Ferrão, Carlos Fernando Costa Schuler. Justificaram as ausências os
6.conselheiros Isaltino Bezerra e Silva, a conselheira Greys Ângela dos Santos Correia
7.Rondon e a Conselheira Theresa Christina Sampaio da Cunha. O Presidente do
8.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 30ª Reunião que, após considerações foi aprovada
12.por unanimidade pelos Conselheiros Efetivos presentes. Dando continuidade, o
13.Secretário-Geral leu os itens da pauta de trabalho e facultou aos Conselheiros
14.Efetivos presentes à inscrição de proposições. O primeiro assunto da Pauta foi a
15.análise da situação dos profissionais com Registro Provisório. Após levantamento,
16.chegou-se a conclusão que, quase a totalidade dos Reg. Provisórios concedidos, já
17.ultrapassaram o prazo legal de um ano + um ano de renovação. Existe boa parte
18.dos registros provisórios com mais de cinco anos, sem nenhuma manifestação dos
19.beneficiados. A Plenária decidiu que, seriam enviadas correspondências à todos os
20.que estão nessa situação, cobrando regularização com a entrega ao Conrerp 5ª dos
21.respectivos diplomas, e que, os boletos com a cobrança da anuidade 2014, para os
22.profissionais nessa situação, devem ser enviados com o valor integral de Definitivos.
23.Como segundo item, o tema das Baixas Temporárias. Existe no Conrerp 5ª um
24.número expressivo de profissionais (aproximadamente 170), com esta situação e que
25.há vários anos não se manifestam sobre qualquer mudança na sua atividade
26.profissional. De acordo com a Resolução Normativa Conrerp 5ª Nº 001, de 02 de
27.Maio de 2013, anualmente, no mês de junho, os beneficiados deverão manifestar-se
28.sobre sua condição profissional. A Plenária decidiu que, para todos aqueles que não
29.se manifestaram no decorrer de 2013, serão emitidos boletos da anuidade 2014 com
30.valor integral. O terceiro item da pauta de trabalho foi o levantamento efetuado nos
31.registros cancelados. Centenas deles por inadimplência e sem PTA. A Plenária
32.decidiu que serão enviados boletos com a cobrança da anuidade 2014 à todos, e
33.àqueles que se manifestarem favoravelmente, através do pagamento da respectiva
34.anuidade ou parte dela, seriam reincorporados ao Conrerp 5ª. Como último
35.assunto da Reunião, foi outra vez discutido o tema da negativação no SPC/SERASA
36.dos inadimplentes nos últimos cinco anos. Deverá haver uma análise detalhada da
37.legislação em vigor por parte do Assessor Jurídico, para que não haja nenhum
38.prejuízo ao Conrerp 5ª e aos profissionais envolvidos nesta situação. Não havendo
39.correspondências e outras proposições e esgotados todos os assuntos constantes da

ATA DA 31ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP 5ª REGIÃO
40.Pauta da Reunião, o Presidente Reginaldo Antonio Valença dos Santos encerrou a
41.Sessão às 20:30 horas, convocando todos os Conselheiros Efetivos e Suplentes para
42.a Plenária do próximo dia 05/02/2014, às 18:30 horas, conforme calendário
43.publicado. Para constar, eu, Carlos Fernando Costa Schuler, Secretário Geral deste
44.Conrerp 5ª, lavrei a presente Ata que, se aprovada for, levará a assinatura de todos
45.os conselheiros efetivos presentes.
46.Recife, 22 de janeiro de 2014.
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