CONFE
Notas de reunião – 16/01/2012 – Sala de reuniões do CONRE 2ª
Presentes – Arnaldo, Andre, Luiz Carlos, Mauricio, Rogério, Elizabeth, Joil e William
Pauta: 1 – Eleição e posse da Mesa Diretora do CONFE para 2012.
2 – Nomeação das Comissões para 2012.
3 – Prestação de contas
1 – O Presidente iniciou a reunião agradecendo o apoio dado às suas duas gestões a frente da
Presidência do CONFE.
Falou na necessidade de maior agilidade nas ações enfatizando que ações administrativas são
de responsabilidade única do Presidente não precisando ser levadas ao Plenário.
Informou ainda que não seria candidato à presidência do CONFE, quebrando o paradigma do
3º mandato e que cumpriria seu mandato de Conselheiro em 2012, findo o qual, sairia do
CONFE.
2 – O Coordenador William apresentou o orçamento de despesas para 2012 pontuando o alto
valor para “Contador”, R$ 3.000,00 mensais devido ao atraso em que se encontram os
registros contábeis e baseado em levantamentos feitos junto ao mercado.
Valor total para o ano: R$ 168.620,00 – Média mensal: R$ 13.850,00
Quanto ao orçamento de receitas, levantado por todos, o William disse não tê-lo quantificado,
mas que tradicionalmente em anos de eleição há grande demanda de inscrições para
pesquisas eleitorais o que certamente dará para cobrir as despesas.
3 – O Conselheiro Luiz Carlos apresentou uma proposta para a formação da Mesa Diretora:
Presidente – Elizabeth; Vice – Presidente – Mauricio e Tesoureiro: Joil
A Elizabeth enfatizou que seu aceite estaria condicionado ao compromisso pétreo de todos os
Conselheiros de se unirem em sua ajuda para conduzir esta missão. Lembrou a dificuldade
geográfica da localização de seu trabalho além de seus afazeres diuturnos. Do mesmo modo,
o Mauricio solicitou o mesmo empenho para ajudá-lo na função de VP, havendo um consenso
de que todos trabalhariam neste sentido.
4 – Formação da comissões - Após alguns debates, chegou-se ao seguinte consenso:
A Comissão de Ética e a de Ensino se juntariam numa só. Será formada por Luiz Carlos
(Presidente), Rogerio e Joil.
Comissão de Tomada de Contas - Andre (presidente), Luiz Carlos e Mauricio.
Comissão de Normas e Jurisprudência – Arnaldo (Presidente), Andre e Elizabeth (condicionada
à verificação se a Presidente poderá fazer parte de Comissão.
Quanto a outras Comissões (Informática, Fiscalização) não foi considerado oportuno criá-las.
5 – Mauricio voltou a enfatizar que é fundamental um mínimo estrutura para funcionar e que o
CONFE não tem. Um cadastro, interação com as faculdades são dois exemplos claros.
6 – O Luiz Carlos apresentou um resumo impresso de sua troca de msgs com o Bruno e Lecio
sobre a criação do CONRE 9ª. A soluução seria tirar Minas Gerais do CONRE 5ª (Bahia) que

(acho que isto está errado

receberia Pernambuco, acabando o CONRE 6ª
O William lembrou que o Conre 5 só sobrevive porque recebe as anuidades de Minas Gerais.
Tem que estudar como fazer. Olha a falta de um cadastro aí!
O Plenário deve decidir se isto vai ficar anexo ou não à ata. Opinião do redator: Não
7 – O Luiz Carlos apresentou algumas sugestões impressas de pontos que comporiam as
metas para 2012.
MESMO MOD DECIDIR SE VAI FICAR ANEXO
8 – Caso do Conre 1 ter posto alguns inscritos na dívida ativa.
A única sugestão sobre o assunto foi do Luiz Carlos a de passar o Conre 8 para o Conre 1.
(Confissão do redator: Não entendi bem o que ficou falado sobre isto)

