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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 09 de março de 2018,
com início às 13h30 em sua sede à Av. Carlos Moreira Lima, 81, Bento Ferreira – Vitória/ES,
para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovação da ata da reunião de janeiro/2018 e possíveis justificativas de
ausências;
b) Discussão acerca de apoio a candidatura nas eleições de 2018 (a pedido de Rodrigo Reis);
c) Elaboração de eventual Recomendação do SINOREG orientando especialmente aos
tabeliães e registradores de imóveis, que ao praticar atos que envolvam partes com o estado
civil de divorciados, separados e/ou viúvos, que indiquem o nome do ex-cônjuge, o grau de
núpcias e a data da dissolução da sociedade conjugal, bem como declaração de que não vivem
em união estável (a pedido de associado);
d) Aprovação de minuta de Recomendação do SINOREG-ES em conjunto com o CNB/ES sobre
competência ampla do tabelionato de notas nos atos de apostilamento para todo e qualquer
documento (a pedido de Rodrigo Reis);
e) Análise dos Ofícios Circulares nº 18, 19 e 20/2018 CGJ/ES e eventual provocação à
Corregedoria quanto a sua disparidade com a legislação atual;
f) Análise de incidência de FARPEN nos atos de desmembramento de lotes e abertura de
matrículas, bem como seu respectivo valor (a pedido de associado);
g) Convênio CRVA – DETRAN;
h) Discussão acerca das Metas e Desafios para o Serviço Extrajudicial em 2018 definidos no 1º
Encontro de Corregedores (a pedido de Bruno Do Valle);
i) Criação de uma Comissão de Imprensa visando organização das demandas jornalísticas
direcionadas ao SINOREG-ES (a pedido de Bruno Do Valle);
Assuntos Gerais.
Vitória/ES, 05 de março de 2018.
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