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ATA DA 59ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP 5ª REGIÃO
1.Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 18:30 dezoito horas e trinta
2.minutos, na sede deste Conrerp 5ª, reuniu-se o Plenário do Conrerp 5ª para sua
3.Quinquagésima Nona Reunião Plenária Ordinária. Presentes os Conselheiros
5.Efetivos: Reginaldo Antonio Valença dos Santos, Carlos Artur de Andrade Ferrão,
6.Carlos Fernando Costa Schuler e Theresa Christina Sampaio da Cunha. O
7.Presidente do Conrerp 5ª Reginaldo Antonio Valença dos Santos, declarando aberta
8.a Reunião, solicitou aos Conselheiros Efetivos que assinassem o Livro de Presença.
9.Em seguida, o Secretário-Geral, conselheiro Carlos Fernando Costa Schuler, fez a
10.leitura da Ata da 58ª Reunião que, após considerações, foi aprovada por
11.unanimidade pelos Conselheiros Efetivos presentes. Dando continuidade, o
12.Secretário-Geral leu os itens da pauta de trabalho e facultou aos Conselheiros
13.Efetivos presentes à inscrição de proposições. Como primeiro item da pauta a
14.leitura dos seguintes processos: Requerimento de Registro Definitivo de
15.ANDRÉIA VIGÍNIA SANTOS CAVALCANTI. O Presidente designou o
16.Conselheiro Carlos Artur de Andrade Ferrão para relatar o processo. O Relator
17.apresentou parecer favorável ao deferimento do pedido, que foi referendado por
18.unanimidade pelo Plenário. A profissional foi registrada na 5ª Região sob o nº 1814.
19.Requerimento de Baixa Temporária do profissional 20.CARLOS ROBERTO
20.VALENÇA DOS SANTOS, Registro nº 1799. O Presidente designou o Conselheiro
21.Carlos Artur de Andrade Ferrão para relatar o processo. O Relator apresentou
22.parecer favorável ao deferimento do pedido, que foi referendado por unanimidade
23.pelo Plenário. O Secretário Geral instruiu o registro da Baixa em Livro. O Secretário
24.Geral informou aos presentes que tinha sido renovado o contrato de prestação de
25.serviços de informática com a Implanta Informática por um período de mais um
26.ano. O Secretário Geral informou aos presentes sobre o recebimento do
27.MEMORANDO Nº 61/2015 do Conferp que encaminhou a seguinte Notificação:
28.Notificação Extrajudicial - Consta perante o CONSELHO FEDERAL DE
29.PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS - CONFERP, autarquia federal
30.inscrita no CNPJ sob o n° 00.339.390/0001-29, com sede no SCS, quadra 2, bloco
31.C, Edifício Serra Dourada, sala 107, Brasília-DF, CEP 70317-900, que o
32.CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS EM RELAÇÕES PÚBLICAS DA 5ª
33.REGIÃO é devedor do valor integral do débito reconhecido e confessado por meio
34.do “Termo de Confissão de Dívida” assinado em 1 de dezembro de 2014, dado o
35.vencimento antecipado das parcelas vincendas como efeito do não pagamento da
36.primeira, prevista para 5 de março de 2015. Assim, fica este CONRERP/5ª Região
37.notificado a, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da presente
38.notificação, proceder ao pagamento do valor do débito, de R$ 31.715,08 (trinta e
39.um mil, setecentos e quinze reais e oito centavos) por meio de depósito perante a
40.conta corrente 146-6 do CONFERP junto à Caixa Econômica Federal, agência
41.1041, operação 003. O não pagamento do débito no prazo estipulado ensejará a
42.propositura de ação judicial de execução, considerando a atualização do débito, a
43.incidência de juros moratórios de 1% ao mês ou fração, honorários advocatícios e
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44.custas processuais. Favor desconsiderar a presente notificação caso, ao momento
45.do seu recebimento, o débito já tenha sido regularmente quitado, solicitando-lhe,
46.nesta hipótese, o encaminhamento do respectivo comprovante. Brasília-DF, 13 de
47.maio de 2015. O Presidente mostrou-se indignado com tal procedimento pois, não
48.era admissível que um ente do sistema Conferp seja ameaçado de execução
49.judicial por fato tão miúdo e totalmente fora da realidade atual. Reafirmou aos
50.presentes que, para conseguir saldar os últimos débitos da gestão 2010/2012, em
51.um total aproximadamente de R$ 11.000,00 (onze mil reais), teve que assinar de
52.forma compulsória, um Termo de Confissão de Dívida sobre a totalidade dos
53.pagamentos realizados pelo Conferp em 2012, antes da gestão atual 2013/2015.
54.Classificou como um verdadeiro disparate a execução da totalidade da dívida pelo
55.Conferp, montante que sequer está previsto no orçamento 2015 e que ultrapassa
56.largamente as expectativas de despesas do Conrerp 5ª. É uma insanidade ou um
57.deboche à atual gestão, colocou o Presidente. Chocados e incomodados com tal
58.expediente, pela falta de bom senso e critério do Conselho Federal e do
59.desrespeito ao trabalho de todos, os conselheiros presentes sugeriram a renúncia
60.coletiva dos seus cargos. O Presidente solicitou que fosse efetivado de imediato o
61.pagamento das parcelas de março, abril e maio e que o Assessor Jurídico
62.produzisse uma Contra notificação para envio ao Conferp. O Secretário Geral
63.voltou ao tema apreciado na 58ª RPO, sobre a perda de mandato das conselheiras
64.Greys Angela Correia dos Santos Rondon e Carla Isabela Pedrosa de Souza
65.Correa pelas faltas não justificadas e pela total ausência de respostas ao assunto.
66.O Plenário concordou com a aplicação do previsto no Art. 71 do Regimento Interno
67.e que fosse formalizada a comunicação às interessadas. O secretário Geral
68.comunicou aos presentes que o Relatório 2014 para o TCU estava pronto e que
69.seria enviado por meio eletrônico até o final do mês de maio. Não havendo outras
70.proposições ou temas relevantes e esgotado todo o assunto constante da Pauta da
71.Reunião, o Presidente encerrou a Sessão às 20:30 horas, convocando todos os
72.Conselheiros Efetivos e Suplentes para a Plenária do dia 20/05/2015, às 18:30
73.horas, conforme calendário. Para constar, eu, Secretário-Geral deste Conrerp 5ª,
74.lavrei a presente Ata que, se aprovada for, levará a assinatura de todos os
75.Conselheiros efetivos presentes.
Recife, 20 de maio de 2015.
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