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REUNIÃO DE DIRETORIA
O Presidente do SINOREG-ES convoca todos os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e de Ética para a
reunião ordinária a ser realizada sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, com início previsto às 13h30min em sua
sede à Av. Carlos Moreira Lima, 81, Bento Ferreira – Vitória/ES, para tratar da seguinte ordem do dia:
a)

Aprovação da ata da reunião de dezembro/2019 e possíveis justificativas de ausências;

b) Aprovação de balancetes financeiros;
c)

Discussão sobre efeitos e aplicação do Provimento nº 88/2019 do CNJ;

d) Discussão sobre resposta ao Ofício 1101/2019 de origem da Corregedoria Geral de Justiça, que requer
manifestação acerca de atualização do Provimento nº 33/2013 CGJES, diante do novo marco regulatório
introduzido pela Lei nº 13.465/17 e Decreto nº 9.310/18;
e)

Campanha institucional para tratativas de apoio às serventias atingidas pelas fortes chuvas;

f) Discussão acerca de eventual retomada das negociações junto aos bancos visando a substituição de
escrituras particulares por públicas;
g)

Discussão sobre o projeto de renda mínima do RCPN no Estado do Espírito Santo;

Assuntos Gerais.
Vitória/ES, 27 de janeiro de 2019.
MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

TRANSMISSÃO DA REUNIÃO:
Conforme deliberado e aprovado na Reunião de Diretoria do mês de set/19, será permitida a
transmissão online do evento, precedido das seguintes regras:
1)
2)
3)
4)

Requerer acesso até o dia que antecede a reunião através do e-mail douglas@sinoreges.org.br (será fornecido login, senha e demais instruções);
O interessado deverá ser associado e com contribuição sindical em dia;
Não será permitido gravar e disponibilizar o áudio/vídeo sem aprovação da mesa
diretora;
Não haverá interatividade com os presentes (apenas observação).
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