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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 13 de dezembro de 2019, 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 setembro e outubro/2019 e possíveis justificativas de ausências;

b) Aprovação dos balancetes financeiros;
c)

Deliberação sobre eventual Recomendação acerca da possibilidade de acréscimo da cobrança por
conferência de reprodução, cópia ou via de qualquer papel com o original (item III da tabela 3 - Código 4 da
lista de atos cartoriais ativos de 2019 e vide artigo 678 do CN) quando da prática do ato de autenticação;

d) Deliberação sobre alteração da Recomendação 24/2019 para que seja aplicada também aos casos de
revalidação do cartão/ficha de firma (vide artigo 695, §3º do Código de Normas da CGJES);
e)

Convênio Sinoreg-ES e CNB/ES com a Arpen Brasil – uso da CRC;

f)

Discussão sobre aceite do laudo necropapiloscópico para fins de lavratura do assento de óbito quando não
houver documento de identidade com foto do falecido;

Assuntos Gerais.
Vitória/ES, 09 de dezembro 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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