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Ata da Reunião ordinária do CONFE EM 14-07-2021 

 

Assuntos da Pauta: 

1- Aprovação da Ata Da Reunião anterior 06/2021 

2 – Notícias Do Sistema Confe/Conre’s 

      2.1 – Sede Própria do Confe – Alternativas 

      2.2 – Estatísticos Eméritos 

3 – Situação Financeira do Sistema Julho/2021 

4 - Registro Secundário 

5 – Comissão de estudo do Ead 

6– Assuntos Gerais 

 
O Presidente do CONFE Mauricio de Pinho Gama iniciou a reunião às 17:34 min, 

presentes na Reunião: o Tesoureiro do CONFE - Joil Teixeira Operti, Conselheiros- 

Luiz Carlos da Rocha, Rogério Garber Ribeiro, conselheiro Suplente Antônio Carlos 

Ferreira dos Santos, conselheiro Dalton Sampaio, conselheiro Ricardo da Costa 

Silva, Coordenador CONFE - William Cardozo, Assistente administrativa do CONFE 

Vanessa Plácido e a TI do CONFE Raquel Murta.  

 

1- Aprovação da Ata Da Reunião anterior 06/2021 – A ata foi aprovada por 

todos os conselheiros presentes. 

2 – Notícias Do Sistema Confe/Conre’s 

 

      2.1 – Sede Própria do Confe – Alternativas 

No dia 14 de julho o Presidente Mauricio e os Conselheiros Joil e Antônio 

Carlos e os funcionários do CONFE foram visitar algumas salas no Prédio São 
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Borja (Avenida Rio Branco, 277, Centro - RJ). A sala 1109 foi a que mais 

atendeu as necessidades do CONFE, espaço útil, dois banheiros, utilização do 

espaço da varanda (precisa de pintura e verificação da parte elétrica). O 

Presidente entrou em contato com a corretora Vânia e ela informou que o 

valor do imóvel – R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Todos os 

conselheiros acharam o valor muito acima do praticado no mercado. O 

Conselheiro Ricardo perguntou se poderia conversar com o CONRE  2 e a 

possibilidade da venda da sala que já ocupamos (existe algumas questões a 

serem tratadas, como o processo do CONRE 2 e o SINDEST). Ficou definido 

visitar mais salas e voltar a falar do assunto. 

 

      2.2 – Estatísticos Eméritos 

O Coordenador da comissão de estatístico emérito recebeu alguns nomes de 

PARA SEREM AGRACIADOS COM O Título de Estatísticos Eméritos dos 

CONRES. Presidente Mauricio perguntou se algum conselheiro teria indicação 

de um nome. Ficou acordado que o CONFE não indicaria, já que é a comissão 

do CONFE que fará a escolha desses estatísticos. 

Também foi acordado em fazer uma galeria com os estatísticos que fizeram 

parte da construção da história da profissão. A ENCE foi consultada, porém, 

não colaborou com as informações para contactar as famílias. Será realizada 

a busca dessas informações pela T.I Raquel Murta. 

 

 3 – Situação Financeira do Sistema Julho/2021 

O Tesoureiro Joil encaminhou antes da reunião 2 planilhas com todas as 

informações, de recursos, de despesas, sobre as aplicações, os aportes nas 

duas contas (carteira BB e do CONRE 7). O CONFE está confortável 
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financeiramente até o final do exercício 2021 e com uma folga para o início 

do exercício 2022. 

  

4- Registro Secundário 

Como consta no decreto da profissão, não tem como modificar. O Conselheiro 

Luiz Carlos solicitou ao coordenador técnico William para separar resoluções que 

tratam dos registros secundários. Foi solicitado encaminhar novamente aos 

advogados a possibilidade de não cobrar o registro secundário. O Conselheiro 

ficou responsável pelo contato com o Dr. Bruno Guerra. 

 

5- Comissão de estudo do Ead 

O conselheiro Luiz Carlos é o coordenador da comissão do EAD, já aconteceu 

algumas reuniões, o assunto abordado nas últimas semanas foi o ofício recebido 

do CONRE 2. O Conselheiro Luiz Carlos encaminhou uma nota técnica desse 

estudo, das portarias do MEC. O acordado foi a comissão continuar estudando 

os documentos.  E após, será encaminhado ao CONFE um relatório e que 

contenha uma proposta, para os conselheiros opinarem. 

 

6 - Assuntos Gerais 

- Documento encaminhado pelo sr. Reinaldo da empresa muito mais sobre a 

cobrança da anuidade 2022 

-  Devolução do dinheiro para o CONRE 5. No aguardo da resposta da 

Presidente do CONRE 5 

Reunião terminou às 19:06 min. 
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