ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA e NOMINATIVA REALIZADA NO DIA 19 DE
OUTUBRO DE 2017, ÀS 14 HORAS, POR VÍDEO-CONFERÊNCIA.
CONVOCAÇÃO
A convocação foi enviada aos integrantes da Diretoria Executiva e Diretoria Nominativa
por e-mail e contatos telefônicos.
MESA
Sérgio Jacomino – Presidente
João Baptista Galhardo – Secretário
PRESENTES
Daniel Lago Rodrigues – Diretor de Relações Institucionais/SP
Daniela Rosário Rodrigues – Diretora da ENR
Flauzilino Araújo dos Santos – Diretor de Tecnologia da Informação/SP
Francisco Ventura de Toledo – Vice-Presidente-IRIB/SP
Ivan Jacopeti do Lago – Diretor de Relações Internacionais/SP
Izaias Gomes Ferro Jr. – Vice-Presidente/SP
João Baptista Galhardo - Secretario
Sérgio Jacomino – Presidente/SP
ORDEM E DELIBERAÇÕES
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
encareceu a importância desta reunião. Deu notícia, em seguida, do ofício 786-CN/CNJ,
de 4 de agosto de 2017, subscrito pelo Dr. Márcio Evangelista Ferreira da Silva, Juiz
Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CN-CNJ),
que tece considerações sobre o estatuto do ONR - Operador Nacional do Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) e oferece sugestões para seu aprimoramento e
adequação aos padrões e balias traçados pelo órgão. O Sr. presidente esclareceu que a
minuta do estatuto social do ONR foi modificada a partir das sugestões encaminhadas
pela CN-CNJ, todas acatadas e respeitadas e que, ato seguinte, seria encaminhada por
e-mail a todos os participantes da reunião telepresencial para que pudessem apreciar e
opinar acerca de sua redação e adequação. Esclareceu que após a aprovação na direção
do IRIB a minuta do estatuto do ONR será encaminhada ao Presidente da ANOREG-BR –
Associação de Notários e Registradores do Brasil, Dr. Cláudio Marçal Freire, para
aprovação daquela entidade. Em seguida, foram prestados esclarecimentos sobre a
natureza jurídica do ONR e sobre sua missão institucional. Após debates e
esclarecimentos, o estatuto social foi encaminhado por e-mail a todos os membros da
diretoria para apreciação com o compromisso de sua leitura e retorno no dia seguinte
(20/10) para sugestões e aprovação. A reunião foi suspensa às 14 h.44 e será retomada
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no dia 20 de outubro de 2017 no mesmo horário. Eu, João Baptista Galhardo, Secretário
do IRIB redigi esta ata e a assino.
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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA e NOMINATIVA REALIZADA NO DIA 20 DE
OUTUBRO DE 2017, ÀS 14 HORAS, POR VÍDEO-CONFERÊNCIA.
CONVOCAÇÃO
A convocação foi feita no transcurso da reunião do dia anterior (19/10/2017) e foi
enviada aos integrantes da Diretoria Executiva e Diretoria Nominativa por e-mail e
contatos telefônicos.
MESA:
Sérgio Jacomino – Presidente
Daniel Lago Rodrigues, secretário ad hoc.
PRESENTES:
Daniel Lago Rodrigues – Diretor de Relações Institucionais/SP
Daniela Rosário Rodrigues – Diretora da ENR
Flauzilino Araújo dos Santos – Diretor de Tecnologia da Informação/SP
Francisco Ventura de Toledo – Vice-Presidente-IRIB/SP
Ivan Jacopeti do Lago – Diretor de Relações Internacionais/SP
Izaias Gomes Ferro Jr. – Vice-Presidente/SP
Sérgio Jacomino – Presidente/SP.
SINTESE:
Apreciação e aprovação, por unanimidade, da minuta do estatuto social do ONR –
Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ONR-SREI).
ORDEM E DELIBERAÇÕES
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
encareceu a importância dos temas que serão tratados. A reunião é continuação da
realizada no dia anterior (19), ocasião em que se deu notícia do ofício 786-CN/CNJ, de 4
de agosto de 2017, da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça
(CN-CNJ). A minuta do estatuto social do ONR - Operador Nacional do Sistema de
Registro de Imóveis Eletrônico (SREI) foi distribuída aos participantes para que
tomassem conhecimento de sua redação, abrindo-se ocasião para o oferecimento de
sugestões. Abertos os trabalhos, as dúvidas foram esclarecidas, sugestões acolhidas e
dúvidas dirimidas. Foi objeto de discussão a criação de um site para publicação de atos
oficiais dos Registros de Imóveis de todo o país. Foi deliberado incluir na minuta do
estatuto social, entre os seus objetivos sociais, o de “editar o Diário Oficial Eletrônico do
SREI (DSREI) para publicação dos atos expedidos pelo ONR, assim como também dos
editais previstos nos estatutos, e de outras publicações previstas em lei, para atribuição
de publicidade oficial”. Posta em votação a minuta do estatuto social, a proposta foi
aprovada por unanimidade por todos os participantes. O Diretor Flauzilino Araújo dos
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Santos ficou encarregado de levar essa proposta à Corregedoria Nacional no interregno
em que a mesma será encaminhada à apreciação da AnoregBR. O Presidente Sérgio
Jacomino fez registrar em ata o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo colega
Flauzilino Araújo dos Santos, diretor de novas tecnologias, que se dedicou arduamente
à tarefa de plasmar e dar corpo ao ONR, cuidando desde a sua concepção até a
consagração em estatuto social, obra de sua criação. Nada mais a ser tratado, às 15h.
24 minutos a reunião foi encerrada. Eu, Daniel Lago Rodrigues, secretário ad hoc lavrei
esta ata e a assino.
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