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ATA DA 210ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA 

Às quinze horas do dia três de abril de dois mil e dezoito, reuniu-se a Diretoria deste Regional 1 

para a deliberação específica de cumprir a Resolução COFEN Nº 355/09 em seu art. 61, o 2 

secretário confere o quórum e estão presentes: Conselheiros do QI: Dr. Areski de Assis Peniche; 3 

Dr. Marcio Raleigue A. L. Verde. Conselheiras do QII: Sra. Antônia Suely Silva de Almeida. 4 

Pontos de Pauta: Informes; 1. Deliberar sobre o cronograma de atividades da Semana de 5 

Enfermagem 2018; 2. Deliberar sobre o modelo de camiseta para a Semana de Enfermagem 6 

2018; 3. Deliberar sobre a criação da “Galeria de Presidentes” do COREN-AC; 4. Deliberar sobre 7 

o pagamento de operadora de longa distância 021 – Embratel; Outros. Informes: O presidente 8 

deixou registrado que na data de hoje ele completa 20 anos de formado.; Primeiro Ponto: O 9 

cronograma foi apresentado pelo secretário Dr. Márcio Raleigue e, posteriormente, foi 10 

discutido e aprovado conforme o apresentado. Segundo Ponto: O secretário Dr. Márcio 11 

Raleigue fez a apresentação das duas propostas apresentadas e, após deliberações, ficou 12 

estabelecido o Modelo 01, sendo que a imagem deverá ser de uma pessoa se expressando 13 

(falando) e não com megafone. Terceiro Ponto: Quanto à Galeria dos Presidentes, o Dr. Areski 14 

Peniche fez uma breve defesa de sua criação e sugeriu que a mesma seja instalada na parede 15 

principal do saguão. Após diversas deliberações e considerações, a mesma foi aprovada por 16 

unanimidade. Quarto Ponto: Considerando a inexistência de contrato com a operadora 17 

Embratel, fica determinado que a operadora OI, empresa que tem contrato com este Regional, 18 

bloqueie todo e qualquer acesso a ligações de longa distância que não sejam realizados pela 19 

própria empresa, usando o código 14. Ou seja, a operadora OI não poderá permitir que o 20 

terminal contratado por este regional faça ligações usando outro código de operadora de longa 21 

distância que não seja o 014. Outros: Foi necessário inserir um ponto de pauta que trata da 22 

reformulação do orçamento para garantir o pagamento dos compromissos financeiros com a 23 

Caixa Econômica Federal. Após as deliberações pertinentes, a 3ª alteração do orçamento foi 24 

aprovada pela diretoria, dependendo de homologação na próxima plenária. Ficou estabelecido 25 

também que será feita reunião de urgência com a gerência da Caixa Econômica para 26 

ajustarmos o relacionamento. Segundo Expediente: Assuntos Gerais: O Presidente encerra a 27 

reunião às 16h00min. Eu, Dr. Marcio Raleigue A. L. Verde, lavrei a presente ata que será 28 

assinada por mim, pelo presidente e demais conselheiros. 29 

Dr. Areski de Assis Peniche – COREN/AC 84849  _______________________________________ 30 

Dr. Márcio Raleigue Abreu Lima Verde – COREN/AC 85068 ______________________________ 31 

Sra. Antônia Suely Silva de Almeida – COREN/AC 263049-TE _____________________________ 32 

 


