CONSELHO

REGIONAL

DE PROFISSIONAIS

AUT ARQUIA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO

DE RELAÇÕES

PROFISSIONAL.

PÚBLICAS

DA

s-

REGIÃO.

Jurisdição: AL - PE - PB - RN - CE - PI

ATA DA 48 REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA

DO CONRERP

58

REGIÃO

1.Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (201S), às 19:30 horas,
2.na sede deste CONRERP Região, reuniu-se o Plenário do CONRERP Região para
3.sua Quarta Reunião Plenária Extraordinária com finalidade específica. Presentes os
4.Conselheiros Efetivos: Reginaldo Antonio Valença dos Santos, Antonio Valério Leite, Carlos
S.Femando Costa schuíer, Cartos Artur de Andrade Ferrão, Theresa Christina Sampalo da
6.Cunha e os Conselheiros Suplentes: Isaltino Bezerra e Silva, Plinio Ribeiro e Rael Júlio do
7.Nascimento e os Assessores Contábil e Jurídico. O Presidente do CONRERP - S8 Região,
8.Reginaldo Antonio Valença dos santos, declarando aberta a Reunião, solicitou aos
9.Conselheiros
Efetivos e demais presentes que assinassem o livro de Presença. O
10.Secretário-Geral do CONRERP Região, passou, então, a informar a única pauta da
11.presente Reunião, qual seja: (1) Apreciação de eventual RENÚNCIA COLETIVA em caráter
12.irrevogável e irretratável, de toda a Gestão do CONRERP Região - Triênio 2013/201S.
13.Em seguida, colocada a matéria em discussão, pediu a palavra o Presidente do CONRERP
14.Sa Região, Sr. Reginaldo Antonio Valença dos Santos, para fazer alguns esclarecimentos e
tõ.relembraç alguns fatos acontecidos na atual gestão, passando a elencar os seguintes
16.acontecimentos:
17."O CONRERP - S8 Região, como é de conhecimento geral de todos, inclusive do
18.CONFERP, tem como finalidades registrar profissionais, fiscalizar a profissão e propagar as
19.boas práticas de Relações Públicas na sua área de abrangência.
20.Assim, considerando tal fato e na nossa condição de Conselheiros Efetivos, Conselheiros
21.Suplentes e Diretoria, temos "sempre atuado em conformidade com as diretrizes e normas
22.do Regimento Interno da entidade.
23.Durante todo o período da nossa Gestão à frente desta Autarquia - Janeiro/2013 a
24.Junho/201S,
cumprimos nossos deveres estatutários,. bem como nunca praticamos
2S.nenhuma das condutas vedadas pelas Resoluções do CONFERP. Muito pelo contrário,
26.sempre atuando de maneira honesta, íntegra, inequívoca e inclusive assumindo
27. compulsoriamente, compromissos financeiros e dívidas no importe de R$ 31.71S,08 26
28.(trinta e um mil, setecentos e quinze reais e oito centavos), deixadas pela gestão anterior
29.(2010/2012).
30.Lembro ainda que para que o CONRERP - S8 Região retomasse seu funcionamento no mês
31.de Janeiro/2013, tivemos que nos cotizar para o pagamento de contratos e contas de
32.telefone, internet, energia elétrica e Correios, cortadas há meses. Ainda no início do ano de
33.2013, nos sentimos na obrigação de não ser omissos em relação às obrigações vigentes do
34.CONRERP - S8 Região, e assumimos os custos de impressão dos boletos de anuidade e da
3S.postagem dos mesmos nos Correios. Formulamos, ainda, diversos pleitos ao CONFERP,
36.dentre eles o de uma nova Resolução para simplificar e tornar mais objetiva a Fiscalização,
37.em razão do nosso indiscutível comprometimento com o CONRERP
Região, e tendo
38.como base a nossa vivência enquanto ex-presidentes e ex-conselheiros deste Conselho, os
39.quais foram totalmente ignorados. O que recebemos ao longo destes meses foram
40.cobranças ridículas, como formato de Atas e outras questiúnculas. Nunca houve uma
41.correição. Até formulários de carteira de identidade profissional, só nos foram remetidos
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44.Passados esses 30 (trinta) meses de extrema dificuldade, dada à desatualização do
45.cadastro geral de registrados, do altíssimo nível de inadimplência, da falta de equipamentos
46.(computadores e impressoras), da ausência de funcionários e de outros apoiadores, dentre
47.eles o próprio CONFERP, é, com pesar e o mais sincero desalento que, consternado, opino
48.pela renúncia aos cargos de Presidente, Secretário-Geral, Tesoureiro e Conselheiros
49.Efetivos e Suplentes deste CONRERP 5a - Região.
50.Necessário se faz destacar que tantas críticas e atitudes têm como um dos motivos
51.principais a falta de interesse do CONFERP em apoiar essa 5a Região, e tão somente
52.pressioná-Ia com ameaças de intervenção e de transferência da sua sede, pouco se
53.preocupando com a satisfação dos profissionais aqui registrados.
54.Observo que, graças aos nossos esforços, o CONRERP 5a - Região registrou mais de 40
55.(quarenta) novos profissionais, não tem seu nome l<negativado"junto aos órgãos de
56.proteção ao crédito, não foi despejado da sua sede, não foi acionado na Justiça do Trabalho
57.por passivos da gestão anterior, têm equipamentos de informática funcionando, arquivos e
58.climatização da sua sede, por conta da boa vontade, doações e colaboração dos seus
59.Conselheiros. Atualmente, o CONRERP 5a - Região não tem dívidas e mantém seu fluxo
60.mensal de pagamentos. Esta gestão que agora proponho renunciar e se afastar assumiu,
61.ainda, "RESPONSABILIDADES SOBRE O PAGAMENTO DE DíVIDAS DA GESTÃO
62.ANTERIOR - 2010/2012", como forma de manter este Conselho em funcionamento.
63.Nesse COQtexto,.
não podemos aceitar que, de nenhuma forma e sob nenhum argumento,
64.possamos vir a ser responsabilizados, considerados envolvidos ou coniventes, com
65.desmandos ou irregularidades nesta entidade. Ressalto também que, em nenhum momento,
66.foi enviado a este CONRERP 5a - Região, qualquer aviso de cobrança formal pelo não
67.pagamento das três (03) parcelas iniciais de março, abril e maio, do total de 100 (cem),
68.constantes do Termo de Confíssâo de Dívida, assinado por mim em dezembro de 2014.
69.Enviar uma Notificação Extrai4dicial ameaçando executar o total de uma dívida com prazo
70.de oito (08) anos para liquidação, por eventual descuido no pagamento, é fato
71.constrangedor e de propósitos escusos. Já foram liquidadas as três (03) parcelas vencidas
72.nos meses de Março, Abril e Maio, bem como a do mês de Junho, todas do ano de 2015.
73.Ademais, desde o ano de 2013, vimos fazendo a cobrança das anuidades, através do envio
74.de boletos pelos Correios ou meio eletrônico, registrando profissionais, atualizando
75.informações cadastrais, enviando cobranças, fazendo reuniões e executando, embora de
76.maneira pálida e dentro dos nossos recursos, a fiscalização. Estamos atualizados com
77.nossas obrigações e relatórios ao TCU - Tribunal de Contas da União nos exercícios de
78.2013 e 2014. Lamentavelmente, mesmo em face das diversas defesas que fizemos
79.diretamente junto ao CONFERP, para melhoria do nosso funcionamento, nenhuma
80.conclusão favorável foi obtida. O alvo é a desmobilização da Gestão da 5a Região.
81.Nesse momento, foi colocada em discussão a única matéria constante da ordem do dia
82.(RENÚNCIA COLETIVA em caráter irrevogável e irretratável, de toda a Gestão do
83.CONRERP - 5a Região - Gestão 2013/2015), e após exame e discussão da matéria, os
84.membros presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram:
85.i) por ser direito de qualquer dos membros do CONRERP 5a Região pedir o seu
86.desligamento e renúncia, aprovar a renúncia e de fato RENUNCIAR aos cargos de
87.Conselheiros e Diretores deste CONRERP 5a Região, com efeitos a partir do dia -03 de
88.julho de 2015, nos colocando à disposição para a transferência de informações e entrega
89.das chaves da sede até o final daquele mês; (ii) requerer, a entrega a seus subscritores,
90.independentemente de qualquer outra consideração, de documento de anuência, ~ara fins
91.de futuros procedimentos judiciais; (iii) distratar com todos os restadores de servo
92.atualmente vinculados ao CONRERP 5a Região, efetuando o paga
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93.Junho/2015, pelos serviços prestados, de modo a não gerar passivo à futura gestão deste
94.CONRERP 5a Região, a se iniciar no dia 03 de julho de 2015.
95.Não havendo mais comentários e considerações, e esgotado o assunto específico constante
96.da pauta da Reunião, o Presidente encerrou a Sessão às 20:30 horas.
97.Para constar, eu, Cartos Fernando Costa Schuler, Secretário-Gerat deste Conselho, lavrei a
98.presente Ata que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros Efetivos, conselheiros
99.Suplentes, e demais. presentes.
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