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ATA DA 484ª. REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONRERP/DF - 6ª. REGIÃO
- Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2015, às 18:30 horas, na sede da Autarquia,

reuniu-se a Plenária do Conrerp 6ª. Região para a sua quadringentésima octogésima
quarta Reunião Ordinária. 2. PRESENÇAS - Conselheiros efetivos Bernardo De
Felippe Júnior, presidente; Antonio Carlos Lago, tesoureiro; Márcia Simionato
Arnemann e Selma Mendes Mesquita, conselheiras efetivas; Maria Lúcia Outra,
Assistente da Diretoria Executiva e Tony Clébio Brito Granjeiro, Assistente
Administrativo. 3. ABERTURA - O presidente deu abertura à reunião, solicitando à
conselheira Márcia Simionato Arnemann que funcionasse como secretaria ad hoc, em
virtude da ausência do Secretário-Geral José Ulisses Fontenele Figueira e
procedesse à leitura da ata anterior. 4. LEITURA DA ATA - a secretária procedeu a
leitura da ata da reunião anterior cujos termos foram compreendidos e aprovados.
Seu conteúdo será publicado no site do Conrerp 6ª. Região. 5. PROCESSOS PARA
AVALIAÇÃO - Processo 1163/2015 - Cristina Veloso Martins Gomes - Registro
Definitivo; Processo 1164/2015 - Tamires Fernanda Lima Silva - Registro Definitivo;
Processo 1165/2015 - Milena Gonçalves dos Passos - Registro Definitivo; Processo
1166/2015 - Rosalva Lopes Cavalcante - Baixa Temporária; Processo 1167/2015 Letícia Gomes Pereira - Registro Definitivo - Processo 1168/2015- Viviana Matos Saadé,
Processo 1169/2015 - lngrid Cely de Oliveira, Processo 1170/2015 - Ana Claudia Ferreira
Oliveira. Os processos foram analisados e considerados aprovados. 6. TESOURARIA
a) Saldo Conta Corrente: Disponível em 7/4/2015: R$ 16.369,35; b) Saldo da
aplicação no mês de abril - posição em 31/03/2015: R$ 145.085,92 Rendimento
Líquido mês: R$ 1.385,96. O presidente, com a anuência dos presentes determinou a
aplicação de R$ 5.000,00 na conta aplicação. O saldo da conta corrente passará
então a R$ 11.369,35; c) Saldo na nova conta corrente (Carteira, Taxa de Inscrição
e Certidões) - posição em 7/4/2015 - R$ 1.190,40 - d) Aprovação do Relatório
Gestão TCU • Exercício 2014 - O relatório foi apresentado e apreciado pelos
presentes e aprovado. Depois de enviado ao TCU, será publicado no site do Conrerp
6ª. Região. e) Aprovação dos balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de
2015 - Os balancetes enviados pela assessoria contábil foram analisados e
aprovados. f) Aquisição de um aparelho telefônico sem fio. Os assistentes da
diretoria e administrativo queixaram-se do funcionamento do atual aparelho telefônico,
que já é bastante antigo e causa muitas interrupções nas ligações. Como a
substituição não é tão cara, foi aprovada pelos presentes. 7 .ADMINISTRATIVO. a) a)
Homenagem a Roberto Jenkins de Lemos - O presidente propôs uma homenagem
ao colega falecido há três anos e que foi grande incentivador da profissão de
Relações Públicas, sendo por diversas vezes presidente da ABRP/DF: que a atual
sala das dependências do Conrerp 6ª. Região tenha o seu nome. Quando o Conselho
tiver sua sede própria, a homenagem passará para o novo endereço. O presidente
ficou de redigir pequeno texto para placa em homenagem que será afixada ao lado da
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porta de entrada da sala do Conrerp 6ª. Região. - b) Oficio para UNB - O Presidente
Bernardo De Felippe Jr. lembrou que já se passaram seis meses da sua visita e do
tesoureiro Antonio Carlos Lago à reitoria da UnB, em reunião com o reitor, o diretor da
faculdade de comunicação e o decano de cursos de graduação daquela instituição de
ensino para discutir a respeito da nomenclatura do Curso de Comunicação
Organizacional, que é baseado em ementas de Relações Públicas e que não leva
esse nome. Lembrou também que já temos algumas demandas por registros, que
foram indeferidos. Após intensa discussão entre os presentes, ficou estabelecido que
o presidente redigirá novo ofício a ser remetido àquela universidade e que o Conrerp
6ª. Região também vai efetuar gestões junto ao Ministério da Educação para resolver
a questão, visto que não se vislumbra vontade política da UnB em solucioná-la.
Temos agora novo Governo Federal e novo Ministro da Educação e, possivelmente,
os novos mandatários terão interesse em resolver o assunto. c) Solicitações de
Baixas em virtude da cobrança Sindical - Exercício 2014: 25 e 2015: 20 - Devido
ao aumento das solicitações de baixas dos registrados, chegou-se à conclusão que
isto é devido à cobrança por parte da Fenaprorp que enviou boletos a todos os
registrados da 6ª. Região. O Conrerp 6ª. Região, rapidamente solicitou à assessoria
jurídica um parecer e enviou carta ao Sr. Reginaldo Valença, presidente daquela
Federação, repudiando o enviou e questionando a validade legal do ato. O presidente
ficou de alertar o Conferp, quando da próxima reunião conjunto a ser realizado no
próximo mês na cidade de Belo Horizonte. d) Reajuste salarial dos funcionários Como a data base de reajuste é maio, colocou-se em discussão o assunto. O
presidente, de início, propôs um aumento de 10%, pois sempre os reajustes
aprovados são acima da inflação, que foi de 6,8%. Colocada em discussão, a
conselheira Selma Mendes Mesquita, ressaltou que com um pouco mais de aumento,
o Conrerp passaria a ter um forte parâmetro: o salário mínimo vigente no País. Três
salários para a assistente de diretoria e dois salários para o assistente administrativo.
Proposta discutida, proposta aprovada. Então a assistente da diretoria executiva
Maria Lúcia Outra, passará dos atuais R$ 1.873,65 para R$ 2.364,00, ou seja, três
salários mínimos vigentes e o assistente administrativo Tony Clébio Brito Granjeiro
passará dos atuais R$ 1.172,06 para R$ 1.576,00, ou seja, dois salários mínimos. O
Vale Refeição passará para R$ 440,00, ou seja, R$ 20,00 reais por dia (22 dias úteis
ao mês). d) Representação do Tesoureiro Antonio Carlos Belarmino Lago em
evento na cidade de São Luís, realizado nos dias 18 a 20 de março de 2015. O
tesoureiro relatou sua participação na Palestra da Prof!. Ora. Maria Aparecida Ferrari,
da USP, São Paulo, na capital maranhense, ressaltando ainda o fato da ABRP/MA ter
efetuado a eleição da nova diretoria e agora tomará posse do imóvel na Casa do
Trabalhador, para ser utilizado conjuntamente com a Delegacia do Conrerp 6ª.
Região. Continuando o processo de desmembramento da 6ª. Região, o Conselho
arcará com as despesas do condomínio e de energia elétrica até dezembro, período

CONRERP/6g
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas / 6ª Região
SDS Ed. Venâncio li SL 305
70393-900 Brasília DF
Fone {61) 3224-3844 Fax (61) 3223-7373
@conrerp6 - conrerp6@conrerp6.org.br - www. conrerp6.org.br

~Í\

-~-,-º ___ L-~-que há de grande no hÕ.nem é ser ponte e não

,,;ela.

~

Conselho Regional
de Profissionais
de Relações Públicas

94
95

em que deverá ser formado o Grupo de Trabalho para a instalação do Conrerp,
sediado em S. Luís. Formalizado o Grupo, com o apoio do Conferp, transferiremos
todo o material dos registrados daquele estado para gerenciamento daquele novo
órgão. 8 - Assuntos gerais. Após o esgotamento dos assuntos da pauta, passou-se
a discutir assuntos gerais. O presidente lembrou o fato da quase aquisição de sala
própria para o Conrerp 6ª. Região, ressaltando os fatos que impediram a compra. De
acordo com todos os presentes, a atual diretoria pretende levar avante a compra de
uma sala, para deixar como legado para o Conrerp e suas próximas diretorias. Foi
ressaltado o intenso sacrifício de cobrança dos inadimplentes e da incansável luta
para minimizar a inadimplência entre os registrados. A ação da compra já foi inclusive
comunicada ao Conferp, quando da realização da reunião conjunta em São Paulo.
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião. Para constar, eu,
Márcia Simionato Arnemannn , secretária ad hoc, la ei a presente ata que vai
Br í , 28 e r" de 2015.
assinada por mim e pelos conselheiros pr
Bernardo De Felippe Jr. - presidenteC:.-L~~~~~ ~~:::.r~-
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