
Minuta de ata da reunião ordinária de 19/09/2012 
Notas de reunião – 19/09/2012 – Local:  Sala de reuniões do CONRE 2ª 
Presentes: Elizabeth, Mauricio, Luiz Carlos, William, Ricardo, Andre e Garber 
Pauta:  1 – Site do  CONFE 
 2 – Transferência de Estado / CONRE’s 
            3 – Criação CONRE MG 
 4 – Aprovação das Contas 
 5–  Itens para o Orçamento de 2013 
             6 – Assuntos Gerais 
 
1 – Site do  CONFE – O Conselheiro Ricardo fez\ um detalhado relatório verbal sobre a situação do Site, 
mostrando as dificuldades encontradas, as  providências tomadas e as limitações encotnradas com a atual 
provedora . 
 
2 e 3 – Transferência de Estado / CONRE’s 
Foi aprovada a proposta de transferência dos estados do nordeste- PE, RN, AL e PB- para a 5ª Região e o 
estado de minas gerais passa a constituir na  6ª Região. Foi aprovada a emissão de uma Resolução 
completa sobre esta nova distribuição dos estados pelos Conre’s na qual devendo constar todas as 
providências necessárias a sua efetivação.   
4 – Aprovação das Contas – Foi relatado que as contas do CONFE se encontram com a escrituração feita 
até o ano de 2011, faltando somente o ano de 2012. Foi decido enviar cópia da escrituração  para todos os 
Conselheiros.Os conselheiro manifestaram o seu entusiasmo por esta noticia Ficou decidido que logo que 
se encerre a escrituração do ano de 2012, será solicitado aos CONRE, por oficio,  as suas prestações de 
contas. 
5 – Itens para o Orçamento de 2013 
Foi aprovada a inclusão nos orçamento de 2013 dos seguintes itens: 
     1 – Previsão de gastos com a premiação do concurso a ser implantado pelo CONFE ; 
     2 – A contratação de um jornalista para dar assessoria na divulgação do CONFE. 
6 – Assuntos gerais; 
     1 – Foi aprovado o quadro para controle das atividades do CONFE a ser atualizado mensalmente pela 
secretaria e apresentado na reunião mensal ordinária do CONFE. O conselheiro Ricardo relatou a 
importância de tal instrumento para as decisões da plenária do CONFE; 
      2 – Foi aprovada a inclusão no site do CONFE da sugestão de  honorários apresentada pelo 
Conselheiro Mauricio; 
      3 – Foi aprovada a divulgação da sumula do STJ para todos os CONRE’s. 
      4 -  Foi aprovada a decisão de não homologar a decisão de liberação de anuidade pelo CONRE2 
  


