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ATA 855 

No quarto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta minutos na sala 1 

de reuniões da assessoria jurídica Dra. Cristiane Almeida, a rua José do Patrocínio número 2 

cinquenta e um, nessa capital, reuniram-se a assessora jurídica Dra. Cristiane Almeida, o 3 

Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, a Vice-Presidente Marilene Dias Bandeira e a 4 

Conselheira Valéria Dozolina Sartori Bassani. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Dissídio 5 

2019: O dissídio a ser concedido ao funcionário Egon Nunes Gonçalves será de 5% retroativo a 6 

primeiro de maio; dessa forma o salário de Apoio Administrativo será de R$1.320,84 (hum mil e 7 

trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). 2) Plano de cargos e salários - PCS: a - A Dra 8 

Cristiane Almeida conversou com funcionário Egon e o mesmo concorda com os pontos 9 

alterados do Plano, que são; b - o cargo de Apoio Administrativo passará a ser denominado 10 

Agente Administrativo; c - a alteração do horário de trabalho para: das 9h até 15h; sendo que o 11 

expediente será até as 14h:45min visto que os últimos quinze minutos será a pausa/lanche do 12 

funcionário; ainda que nas sextas-feiras das 9h as 12h será de expediente interno, reservado 13 

para compras, banco, correios, levar e buscar documentos na Empresa Alpha e na assessoria 14 

jurídica, entre outras atividades externas. Será montada uma agenda junto com o funcionário 15 

das atribuições para cada sexta-feira do mês. Será afixado na sede novo horário de atendimento 16 

ao público, e ainda divulgado no site do CONRE4; d - o funcionário não receberá vale transporte, 17 

pois declarou que não utiliza transporte público, abrindo mão desse benefício; e - as férias serão 18 

no mês de julho próximo e as outras preferencialmente em 20 de dezembro de cada ano, 19 

respeitando o início conforme a CLT, e terão a duração de 30 dias corridos; e - O salário-base do 20 

cargo de Agente Administrativo fica definido em R$ 1.527,64 (hum mil e quinhentos e vinte e 21 

sete reais e sessenta e quatro centavos), a partir de primeiro de Julho de dois mil e dezenove. 22 

3) Renúncia de conselheiros: Foram aceitos os pedidos de renúncia ao cargo de conselheiro do 23 

CONRE4 da estatística Aishameriane Venes Schmidt e do estatístico Felipe Salermo. 4) Definição 24 

de titularidade: Com a renúncia dos conselheiros titulares, passa ao cargo de Conselheiro Titular 25 

do CONRE4 o estatístico Márcio Nicolau. 5) Baixa de registro: Foi aceito o pedido de baixa de 26 

registro da estatística Aishameriane Venes Schmidt. 6) Situação do plenário do CONRE4: Será 27 

encaminhado um ofício ao CONFE relatando a atual situação do quadro de Conselheiros, 28 

solicitando uma orientação jurídica e administrativa sobre a legalidade dos atos praticados por 29 

esse CONRE4 nesse período, e também sobre as eleições para a renovação do quadro de 30 

Conselheiros e ainda da possibilidade de fechamento desse Conselho, transferindo suas 31 

atribuições a outro Conselho. 7) Limpeza da sede do CONRE4: A limpeza da sede será feita na 32 
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primeira e na terceira segunda-feira de cada mês, e o pagamento será feito na terceira segunda-33 

feira do mês. 8) Cartão de Suprimentos: Aprovado o cartão de suprimentos do Banco do Brasil 34 

para o funcionário Egon; mas as notas fiscais e RPAs continuarão sendo enviadas a Alpha. 9) 35 

Aquisição de novos móveis para o CONRE4: A Dra. Cristiane Almeida consultará preços de 36 

móveis para o Conselho, conforme lista já definida. 10) Processo CONRE4 x IPESPE: Quanto ao 37 

Processo CONRE4 x IPESPE, a A Dra. Cristiane Almeida fez o embasamento legal porem solicitou 38 

que o presidente Gabriel converse com o CONFE sobre possíveis repercussões do caso. 11) 39 

Processo CONRE4 x SINSERCON: Quanto ao Processo CONRE4 x SINSERCON, a A Dra. Cristiane 40 

Almeida apresentou a defesa e agora é aguardar a decisão do juiz. 12) Formalização do PCS e 41 

do novo Plano de Trabalho: na próxima terça-feira, dia onze de junho, serão assinados os 42 

documentos relativos às mudanças trabalhistas e administrativas na sede do CONRE4. Nada 43 

mais havendo a tratar, a conselheira Valéria e a Dra. Cristiane Almeida, elaboraram a presente 44 

Ata que vai ser assinada por nós e pelos demais conselheiros. 45 

____________________________________   __________________________________ 46 

____________________________________   __________________________________ 47 

____________________________________   __________________________________ 48 

mailto:conre4@conre4.org.br

