
MINUTA 
CONFE 
ATA DE REUNIÃO ´12/03/2014  
Presentes: Lessio, Garber, Mauricio, Ricardo, Dalton, Joil e William. 
 
1 – (Ítem 3 da pauta) - O Pres Mauricio solicitou que o primeiro assunto a ser tratado fosse um relato sobre 
as providências administrativas mais imediatas que o Conselho necessita. 
 - Como é hoje e como ficará a situação da Vanessa?. Os Conselheiros Garber e Dalton farão uma 
proposta de como resolver em definitivo este assunto. 
 - É consenso na Diretoria que a secretaria do Confe precisa urgente de uma 3ª pessoa. Algumas 
ideias foram colocadas, inclusive a do Cons. Dalton de se tentar alguém por empréstimo em outra 
repartição federal. Não se decidiu concretamente até por não se saber como fazer e o que isto implicaria. 
 - Aspecto físico da sala: pintar, consertar persianas e climatizar.  Sobre este último, tentar comprar 
um ar refrigerado duplo “Split” numa loja com a instalação já incluída no preço e, se possível, dois 
ventiladores de teto. 
 - O Pres Mauricio insistiu na conveniência de emitir uma carteira de identidade de Membro do 
Conselho além de  ter providenciado um cartão acesso ao prédio para cada um deles. 
 
2 – Discussão da minuta do Plano de Ação 2014 para o CONFE. – (Ítem 1 da pauta) 
Foram debatidos TODOS os itens do documento apresentado pelo Pres Mauricio, sendo aprovado em 
caráter de minuta. Os seguintes aspectos foram discutidos com mais detalhe sem prejuízo dos outros que 
também foram lidos e aprovados. 
 ADMINISTRATIVAS – Foi noticiado que a pendência judicial com o CONRE 2ª foi cancelada.  Foi 
aprovada a compra de dois micros para a Secretaria.  A Comissão de Informática irá sugerir uma 
configuração conveniente. 
Rotinas administrativas – O Cons Lessio tentará iniciar um levantamento para a sistematização dos 
processos e rotinas que compõem as tarefas do CONFE. 
Cadastro – é consenso que é o principal e crônico problema do Confe, quiçá de todo o Sistema. Ficou 
decidido que será feita uma tomada de preços para montar a base de dados que deverá ser preenchida, 
alterada, enfim mantida pelo Confe e por todos os Conres mediante senha e registro de login.  O Cons 
Garber enfatizou que há um enorme trabalho de “higienização e consistência” da base hoje existente.  Não 
é um trabalho pequeno. Pode ser contratado uma EMPRESA de fora para fazer isto. O William lembra que 
são quase 10.000 registros, dos quais só a metade está ativa, atualizada e paga anuidade.  O Cons Garber 
estimou, por alto, um custo de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00. 
Atribuição de número de registro. – (Ítem 5 da pauta) - O Pres Mauricio pediu aprovação para baixar uma 
resolução disciplinando este assunto.  Citou o CONRE 1ª que está dando n´º de registro sem um critério 
que evite a duplicidade. 
FINANCEIRAS – O Cons Garber informou que há uma nova rotina mandando que os CONREs prestem 
conta ao CONFE que analisará sua correção. Como considerou-se que não HÁ  entre os Conselheiros 
quem tenha competência para tal, será visto com o Contador contratado se ele faria isto e qual o custo 
envolvido.  
Resumo das receitas e despesas – foi ordenado pelo Pres Mauricio que fosse resgatada esta ficha 
demonstrativa de inclusões e exclusões financeiras mensais QUE JÁ TINHA SIDO APROVADA 
ANTERIORMENTE..   
NOTA DO ATEIRO: aqui confesso que não entendi bem. Não conheço esta ficha.  Ela é só do Confe ou é 
dos Conres também?  Eu, enquanto Tesoureiro, é que tenho que pegar estas fichas e preenche-las junto 
com o William?  Cartas para a redação.A IDEIA É QUE MENSALMENTE SEJA PREENCHIDA A FICHA 
FINANCEIRA ELABORADA PELO RICARDO E APRESENTADA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS. 
POLÍTICAS – O Pres Mauricio falou sobre a conveniência de nos aproximarmos do FORUM DOS 
CONSELHOS DAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS. Acha que é um lugar onde o Confe pode marcar 
presença e congregar aliados contra as tentativas de “invasões” das atribuições da profissão. (Ex: PLC 138) 
O Pres Mauricio falou que deve ser orientada uma maior aproximação com as Universidades principalmente 
junto aos Conres para que se façam presentes junto aos formandos/alunos de último período. 
PROMOCIONAIS – (Ítem 2 da pauta) - o Pres Mauricio apresentou sua sugestão de um folder para ser 
distribuído aos diversos setores da Sociedade, incluindo-se aí os alunos universitários. Pediu críticas e 
sugestões. O Cons Garber lembrou que em abril dará uma palestra na UFRJ e já poderá distribuí-lo.  
3 – Fiscalização – (Item 8 da pauta) - O Pres Mauricio sugeriu que seja estudada a viabilidade de se criar 
mais numa comissão para tratar do assunto Fiscalização. 
4 – Reuniões das comissões – Ficou para a próxima reunião – 02 de abril – a discussão de uma agenda 
para as reuniões das comissões. 


