ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONFE REALIZADA NO DIA 06/03/2012
Conselheiros presentes: Mauricio, Rogério, André, Joil e Luiz Carlos e o Coordenador
William Cardozo.
1 – Notícias da Reunião do Forum de Brasilia
O Vice-Pres relatou o desenrolar do Forum e concentrou sua fala no relatório,
distribuído antecipadamente via eletrônica entre os Conselheiros e impresso para a
reunião, da Videoconferência. Destacou a orientação dos desembargadores dos TRF
das diversas regiões participantes no sentido da implantação de um procedimento
conciliatório único. Tal resultado coincide com a decisão do CONFE de trabalhar junto
ao Conre1 para retirada da inscrição na Divida Ativa dos colegas do Conre 8, que
também é orientação do Dr. Pedro Miranda a consulta feita pela Pres. Elisabeth e cujo
teor da resposta foi distribuído impresso na reunião.
Decisão: Encaminhar ofício a todos os Conre’s apoiando a recomendação do
Forum de Brasília
2 – PAQPE (nova sigla)
Foi apresentada ao plenário a minuta do PAQPE para avaliação pelo Conselheiro Luiz
Carlos da Rocha, após algumas discussões sobre a idéia ficou decidido que a minuta
seria encaminhada por meio eletrônico para uma análise mais detalhada.
3 – Conre5 x Junta Governativa
O William declarou que está esperando resposta do Conre 4 para marcar reunião no
CONFE sobre os transmites para a transferência, cadastro, contas, etc, mas que até
agora não recebeu nenhuma confirmação por parte do Conre4.
Decisão: Enviar ofício convocando o Conre4, em dia fixado pelo CONFE, e o Pres.
da Junta Governativa para Reunião, quando então estarão prontas as resoluções que
transferem os profissionais mineiros para o Conre6 (seis) e os profissionais do Conre6
para o Conre4, sugestão apresentada pelo Vice e aprovada por todos. O ofício será
redigido por .William e as Resoluções de Tansferências pelo Dr. Pedro Miranda.

4/5: Problema do Conre1 x Conre8 e Dr. Pedro.
Decisão: Lida a resposta do Dr. Pedro à consulta da Pres. Elisabeth, se decidiu
aguardar sua volta das férias para conduzir o processo de entendimento.

6 – Transferência do Conre 7: Discutiu-se as causas que estão impedindo o colega
Jales de dar partida operacional do Conre7. William informou que já solicitou ao Jales
que abrisse uma conta no BB, gerasse CNPJ e anunciasse o nome de um atendente e
disponibilizasse o nº de tel para atender os profissionais, e até agora nada. Enquanto
isso o CONFE-William está cuidando do atendimento do Conre7.
Decisão: Enviar ofício ao Pres. Jales para que providencie urgentemente as
solicitações do CONFE para começar a operar. Willian providenciara uma minuta de
ofício.
7 – Assuntos Gerais.
7.1_Contabilidade do Confe. Para agilizar a prestações de contas ficou acertado que o
CONFE fará exclusivamente as suas, sendo que no caso da 4ª e 6ª que não há
nenhuma possibilidade de recuperação (a 4ª nunca repassou a parte do CONFE),
tentar-se-á trabalhar com os extratos. Quanto a contração do profissional o Willian ficou
de convocar os candidatos a contador para, com Base nos extratos providneciar a
prestação de contas..
7_2 Cadastro: na questão do cadastro todos ficaram de acordo com a sugestão do Luiz
Carlos que deveria-se contratar um profissional de Banco de Dados para unificar todos
os cadastros existentes e espalhados num só no CONFE. O problema para mante-lo
atualizado seria resolvido segundo proposta de Con. Rogerio com a versão Web para
que pudesse ser acessados pelo Sistema.
Decisão: Enviar ofício solicitando aos Conre’s o envio do cadastro da forma que
estiver e contratar profissional para unificar.

