ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONRERP/1, 1ª Região. 1.
DATA-HORÁRIO E LOCAL: Aos dois dias do mês de março de
dois mil e dezesseis, às dezoito horas e trinta minutos, na sede
deste Conselho reuniu-se o Plenário do CONRERP para a sua
quarta Reunião Ordinária. 2. PRESENÇAS: Presentes os
Conselheiros Efetivos: Jorge Alberto Alves Couceiro, Presidente;
Eduarda Justino Silvério Polibiano, Secretária-Geral; Nataniel
Azulay, Tesoureiro; e a Conselheira Efetiva Andressa de Aguiar
Lobo. Os Conselheiros Antônio da Rocha e Souza e Rutelena de
Lacerda Simas não justificaram as suas ausências.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. Inscriveram-se as
conselheiras Eduarda Polibiano e Margareth Doher. 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 números:
07/16, reg. 3913, de Margareth de Oliveira Dias Machado, e proc. nº
06/16, reg. 3912,de Jessica Barbosa Rollemberg de Souza, ambos
para a Conselheira Andressa de Aguiar Lobo, proc. nº 33/09, reg.
3696 de Ana Daysi Araujo dos Santos, para a Conselheira
Andressa de Aguiar Lobo. 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: Registro Definitivo de Margareth de Oliveira Dias Machado,
reg.3913, e Jessica Barbosa Rollemberg de Souza, reg. 3912 e
Baixa Temporária de Ana Daysi Araujo dos Santos Araujo, reg.
3696. No expediente da Secretaria Geral, falou-se sobre a parceria
do CONRERP com a FACHA e ficou decidido Acordo Institucional
de Cooperação Técnica usando mailling e posts no face, do sorteio
de livros no total de cinco doados por escritores registrados ou não
no Conselho, projeto da Conselheira Andressa, falou que o
CONRERP está sem telefone e internet desde o dia 22/02 até a
presente data, reajuste no Contrato de Prestação de Serviços da
Assessora Jurídica de 15% mais ajuda de custo
de R$
600,00(seiscentos reais), a partir de 1º de março de 2016,compra

de impressora da marca SAMSUNG, conforme menor preço
apresentado,decidido a publicação da circular do CONFERP no site
do CONRERP. O Tesoureiro apresentou o saldo das contas do
Conselho. Em ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra
aos Conselheiros inscritos, as Conselheiras Eduarda Polibiano e
Margareth Doher falaram da proposta do Prof. Anderson Ortiz para
fazer a inserção da logo do CONRERP nas ações de comunicação
em troca do uso do mailling do CONRERP,que foi aprovada pelo
Plenário. Esgotados os assuntos constantes da Pauta, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às 21horas, convocando os
conselheiros para a Plenária do dia 16/03/2016. 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, dois de março
de dois mil e dezesseis.
Jorge Alberto Alves Couceiro
Eduarda Justino Silvério Polibiano
Nataniel Azulay
Andressa de Aguiar Lobo

