ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONRERP/1, 1ª Região. 1.
DATA-HORÁRIO E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de
fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e trinta minutos,
na sede deste Conselho reuniu-se o Plenário do CONRERP para a
sua teceira Reunião Ordinária. 2. PRESENÇAS: Presentes os
Conselheiros Efetivos: Jorge Alberto Alves Couceiro, Presidente;
Eduarda Justino Silvério Polibiano,Secretária-Geral,as Conselheiras
Efetivas Margareth Doher Nogueira e Celso Luiz de Souza Garcia e
a Suplente Eloa Trein Aranha. 3. ABERTURA: O Senhor
Presidente, declarando aberta a reunião, solicitou aos conselheiros
que assinassem o livro de presença e em ato contínuo, colocou em
discussão a ata da reunião anterior. Como não houvesse
manifestação sobre ela, declarou-a aprovada.4. EXPEDIENTE: Em
seguida, a Secretária- Geral procedeu a leitura das
correspondências recebidas e recebeu as inscrições de
Conselheiros para apresentação de proposições e como não houve
inscrição de Conselheiros para apresentação de proposições,
iniciou, a segunda parte da Reunião com a leitura da Pauta dos
Trabalhos contendo a 5. ORDEM DO DIA. Dessa maneira, o
Senhor Presidente procedeu a distribuição dos processos para
análise e emissão de parecer pelos Conselheiros: Processos de
número: 002/13, reg. 3817, de Lilian Soraya Kon, e proc. nº 016/85,
reg. 2768,de Edila Ferreira Jácomo dos Santos, ambos para o
Conselheiro Celso Garcia, proc. nº 22/14, reg. 3861 de Ana
Carolina Araujo Herrera, para a Conselheira Margareth Doher, proc.
nº 22/14, reg. 3901e proc. nº 025/00, reg. 3406 ambos para a
Conselheira Margareth Doher, proc. nº 086/885, reg. 2724, para a
Conselheira Margareth Doher, proc. nº 406/82, reg. 2170 e reg. 565
ciência ao plenário.Razão pela qual passaria à discussão dos
pareceres referentes. Em seguida os relatores fizeram a leitura dos
respectivos pareceres que foram discutidos pelo Plenário.
Encerrada a discussão, o Senhor Presidente colocou em votação os
pareceres apresentados e o Plenário aprovou, por unanimidade de
votos:Isenção de Pagamento da Anuidade por Motivo de
Aposentadoria de Lilian Soraya Kon, reg. 3817 e Edila Ferreira
Jácomo dos Santos, reg. 2768, saída da Responsável Técnica da
IN PRESS Ana Carolina Araujo Herrera, reg. 3861, Registro
Definitivo de Leticia Oliveira de Freitas, reg.3901, Baixa Temporária
de Ana Carolina Araujo Herrera , reg. 3901 e de Paula Maria Prisce
F. de Carvalho Cytryn, reg. 3406, reg.2724, não acatada a
justificativa de ausência as eleições fora do prazo de Ludmila dos
Santos Pereira, dada ciência ao plenário do falecimento de José
Duílio Piragibe, reg. 2170 e Raul Jorge da Cunha Antunes, reg.565.

No expediente da Secretaria Geral, falou-se sobre recebimento do
processo que retornou do CONFERP de Ingrid de Melo e Silva,
reg. 3642 para darmos ciência do despacho do Assessor Jurídico
do CONFERP a profissional. A Conselheira Lala Aranha informou
que estará de férias no período de 17/02/16 a 28/02/16.O cadastro
dos Diretores já está atualizado junto a CEF, só aguardando a
assinatura dos cartões de autógrafos, que farão ainda esta semana.
O Tesoureiro apresentou o saldo das contas do Conselho. Em ato
contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra aos Conselheiros
inscritos, não houve inscrição de Conselheiros para proposições.
Esgotado os assuntos constantes da Pauta, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às 20 horas e 45 minutos, convocando os
conselheiros para a Plenária do dia 02/03/2016. Para constar, eu,
Eduarda Polibiano, Secretária-Geral, lavrei a presente ata que a
assino juntamente com o Presidente, e, se aprovada, levará a
assinatura dos presentes à sessão. Rio de Janeiro, vinte e cinco
dias de janeiro de dois mil e dezesseis.
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