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

ATA DA 58ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP 5ª REGIÃO
1.Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 18:30 dezoito horas e
2.trinta minutos, na sede deste Conrerp 5ª, reuniu-se o Plenário do Conrerp 5ª para
3.sua Quinquagésima Sétima Reunião Plenária Ordinária. Presentes os
4.Conselheiros Efetivos: Reginaldo Antonio Valença dos Santos, Antonio Valério
5.Leite, Carlos Artur de Andrade Ferrão, Carlos Fernando Costa Schuler e Theresa
6.Christina Sampaio da Cunha. O Presidente do Conrerp 5ª Reginaldo Antonio
7.Valença dos Santos, declarando aberta a Reunião, solicitou aos Conselheiros
8.Efetivos que assinassem o Livro de Presença. Em seguida, o Secretário-Geral,
9.conselheiro Carlos Fernando Costa Schuler, fez a leitura da Ata da 57ª Reunião
10.que, após considerações, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros
11.Efetivos presentes. Dando continuidade, o Secretário-Geral leu os itens da pauta
12.de trabalho e facultou aos Conselheiros Efetivos presentes à inscrição de
13.proposições. Como primeiro item da pauta a leitura dos seguintes processos:
14.Requerimento de Registro Definitivo de MICHELLE ANDRADE TORREÃO DE
15.SÁ. O Presidente designou o Conselheiro Carlos Artur de Andrade Ferrão para
16.relatar o processo. O Relator apresentou parecer favorável ao deferimento do
17.pedido, que foi referendado por unanimidade pelo Plenário. A profissional foi
18.registrada na 5ª Região com o nº 1812. Requerimento de Baixa Definitiva de
19.NICOLE MALTA PONTES FREIRE. O Presidente designou o Conselheiro Carlos
20.Artur de Andrade Ferrão para relatar o processo. O Relator apresentou parecer
21.favorável ao deferimento do pedido, que foi referendado por unanimidade pelo
22.Plenário. A profissional teve seu requerimento aprovado. Como segundo item da
23.pauta, a observação sobre a ausência sem justificativas das conselheiras efetivas
24.Greys Angela dos Santos Correia Rondon e Carla Isabela Pedrosa de Souza
25.Correa. O Secretário Geral informou que são expedidas convocações para todas
26.as reuniões e que o calendário está publicado no site do Conselho. O Presidente
27.informou ao plenário que de acordo com o Art. 71º do Regimento Interno – O
28.Conselheiro que faltar, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões ordinárias
29.consecutivas ou a 6 (seis) sessões ordinárias intercaladas, no período de 1
30.(um) ano, perderá automaticamente o mandato. Como a prática tem sido uma
31.constante, sugeriu que o plenário deliberasse sobre a continuidade ou não das
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32.conselheiras. Como não há prejuízo de quórum com o afastamento das
33.conselheiras citadas, o plenário, por unanimidade, deliberou que, houvesse uma
34.tentativa de realinhamento junto as conselheiras, quanto as suas presenças nas
35.plenárias e que, caso não houvesse sucesso, seria feita uma comunicação
36.formal, assinada pelo Presidente, informando sobre a perda de seus mandatos.
37.O tema voltará a ser abordado no próximo mês de maio, quando haverá uma
38.decisão final. O Secretário Geral comunicou aos presentes que a parte descritiva do
39.Relatório para o TCU já havia sido feito e que estava aguardando apenas os anexos
40.contábeis que serão produzidos pelo assessor Contábil. Afirmou que na próxima
41.reunião em maio, apresentará para aprovação ou não do Plenário. Não havendo
42.outras proposições ou temas relevantes e esgotado todo o assunto constante da
43.Pauta da Reunião, o Presidente encerrou a Sessão às 20:30 horas, convocando
44.todos os Conselheiros Efetivos e Suplentes para a Plenária do dia 20/05/2015, às
45.18:30 horas, conforme calendário. Para constar, eu, Secretário-Geral deste Conrerp
46.5ª, lavrei a presente Ata que, se aprovada for, levará a assinatura de todos os
47.Conselheiros efetivos presentes.
Recife, 22 de abril de 2015.
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