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ATA 858 

No nono dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às doze horas e quinze minutos na sede do 1 

Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, à Rua Marechal Floriano Peixoto número trinta e 2 

oito, sala novecentos e um, nessa capital, reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi 3 

Lopes, a Conselheira Valéria Dozolina Sartori Bassani e, por vídeo conferência, o Conselheiro 4 

Márcio Nicolau e a Assessora Jurídica Cristiane Almeida. Foram tratados os seguintes assuntos: 5 

1) Guarda de atas, ofícios, resoluções, dos relativos a registro dos estatísticos, entre outros: A 6 

assessora. 2) Processo do IPESPE: Foi informado pelo jurídico as implicações legais tanto do 7 

ganho quanto da perda da ação, e houve a orientação da assessoria jurídica de proposição de 8 

um acordo para encerramento da lide. No caso, o acordo consiste em propor à entidade a 9 

regularização da mesma, bem como do Estatístico responsável técnico por suas pesquisas, 10 

encerrando assim a questão. A possibilidade de tentativa de acordo foi informada ao CONFE, 11 

que entendeu a proposta como apropriada para o caso. Foi repassada procuração para Drª 12 

Cristiane dar seguimento aos trâmites legais. 3) Posição contábil do CONRE4 até Maio: Foi 13 

informado que, de acordo com a Assessoria Contábil, no exercício de 2019, até Maio, houve a 14 

entrada de R$68.837,63 e saídas de R$43.475,06, resultando em saldo positivo de R$25.362,57. 15 

As despesas fixas acumuladas são Salários e Encargos Sociais em R$11.041,35, Serviços Jurídicos 16 

e Contábeis em R$3.830,00, Luz e Água em R$425,74, Assinaturas e Mensalidades em R$147,59 17 

e Condomínio em R$3.734,91. Considerando a alteração salarial do funcionário fixo e a 18 

contratação da faxineira, os custos fixos projetados até o final do ano são de R$29.024.32, já 19 

inclusos os custos de Junho. 4) Situação administrativa do CONRE4 nas férias do Egon: Foi 20 

informado que as atividades administrativas do funcionário estão sendo exercidas pelo 21 

Presidente, estas basicamente se limitam ao lançamento de algumas poucas contas e a resposta 22 

aos poucos e-mails que o CONRE4 recebe. O que se verificou na prática é que o volume de 23 

atividades administrativas no CONRE4 é baixíssimo, o que não justifica a contratação de um 24 

novo funcionário e nem mesmo de um estagiário, além disso, para uso como sistema de 25 

organização de processos internos basta um software de planilha eletrônica, por exemplo o 26 

Microsoft Excel, que o CONRE4 já possuí. 5) Apoio do CONRE4 ao II Ciclo de Palestras em 27 

Estatística e 10 Anos do Curso de Bacharelado em Estatística da UFSM: Foi informado que o 28 

Professor Cleber Bisognin, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entrou em contato 29 

com o CONRE4 para informar que o Departamento de Estatística da UFSM, juntamente com o 30 

Curso de Bacharelado em Estatística e o Curso de Especialização em Estatística e Modelagem 31 

Quantitativa, estão organizando o II Ciclo de Palestras em Estatística, juntamente com o 10 Anos 32 
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do Curso de Bacharelado em Estatística e os 30 Anos do Curso de Especialização em Estatística 33 

e Modelagem Quantitativa, que serão realizados no período de 25 a 29 de maio de 2020, com o 34 

objetivo principal de promover um maior contato entre os pesquisadores das instituições de 35 

ensino superior do Rio Grande do Sul, intensificar o contato e intercâmbio científico entre 36 

pesquisadores e profissionais do RS, além de comemorar duas datas importantes para o 37 

Departamento de Estatística. Assim, o Professor pede colaboração e apoio, e, se possível, 38 

patrocínio do CONRE4. Após análise, o plenário do CONRE4 manifestou aprovação do apoio 39 

institucional, com a divulgação do evento em nossos canais de comunicação (site, página no 40 

Facebook, e-mails dos estatísticos registrados, etc...); aprovação da colaboração, nos colocando 41 

a disposição para participar na realização de palestras no evento e na realização de 42 

Comemoração do Dia do Estatístico (29 de maio) na UFSM e aprovação do patrocínio, desde já 43 

realizando previsão orçamentária para o próximo exercício,  caso em que precisaremos de uma 44 

estimativa de necessidades da organização do evento, que buscaremos contribuir de acordo 45 

com a disponibilidade de recursos no exercício de 2020. Ainda, será informado que o CONRE4 46 

se coloca à disposição para participar de outros eventos do Departamento de Estatística da 47 

UFSM, como formaturas e seminários, buscando aumentar a aproximação do CONRE4 com os 48 

Estatísticos da região de Santa Maria. 6) Resposta do CONFE sobre comissões, eleições e 49 

operação do CONRE4: Foi informado que, conforme decisão na Plenária anterior, entrou-se em 50 

contato com o CONFE para expor a situação do CONRE4 em relação à falta de conselheiros, bem 51 

como à legalidade dos atos praticados pela gestão e prestação de contas do exercício de 2019, 52 

além das dúvidas referentes à renovação de um terço dos Conselheiros. Em relação aos atos 53 

praticados pela gestão que independem de aprovação prévia da Comissão de Tomada de Preços 54 

e Orçamento (CTCO), inexiste qualquer óbice. Quanto aos atos que dependem de aprovação da 55 

referida comissão, bem como da prestação de contas anuais, caso não haja conselheiros aptos 56 

para compor a comissão, o CONFE informou que poderá o presidente nomear Estatísticos em 57 

situação regular no CONRE4 para compor a mesma. Quanto às eleições, não existe nenhum 58 

problema legal ou estatutário para a renovação de um terço dos Conselheiros do CONRE4. As 59 

eleições do sistema CONFE/CONREs são anuais, havendo a renovação de um terço dos 60 

conselheiros por ano, de forma que existem três grupos de conselheiros com mandatos distintos 61 

dentro do CONRE, situação esta em que o CONRE4 se encontra, estando no Grupo 1 os 62 

conselheiros Rafael e Valéria, com mandato de 2017 a 2019, no Grupo 2 os conselheiros Gabriel 63 

e Marilene, com mandato de 2018 a 2020, e no Grupo 3 o conselheiro Márcio e uma vaga em 64 

aberto, com mandato de 2019 a 2021. No ano corrente, encerram-se os mandatos dos 65 

conselheiros do Grupo 1, o que implica na renovação de um terço dos conselheiros do CONRE4, 66 
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situação regular segundo o Estatuto dos CONREs. 7) Transferência do Estatístico Raniere Ramos 67 

para o CONRE2: Aprovada a transferência do Estatístico Raniere Ramos para o CONRE2. 8) 68 

Transferência da Estatística Alessandra Analu Moreira da Silva para o CONRE1: Aprovada a 69 

transferência da Estatística Alessandra Analu Moreira da Silva para o CONRE1. 9) Ratificação da 70 

Decisão CONRE4 nº 002/2019 - Dispõe sobre o registro de Estatística da Bacharel em 71 

Estatística Carla Daniela Monteiro da Silva: Ratificada a Decisão CONRE4 nº 002/2019. 10) 72 

Ratificação do Ofício CONRE4 nº 019/2019 - Indicação de nomes para compor o Colegiado do 73 

Curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal de Santa Maria: Ratificado a 74 

indicação de nomes para compor o Colegiado do Curso de Bacharelado em Estatística da UFSM 75 

conforme teor do Ofício CONRE4 nº 19/2019. 11) Mensagem nº 276 do Presidente da República 76 

Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro: O Governo Federal publicou mensagem onde encaminha 77 

ao Congresso Nacional texto da proposta de emenda à Constituição que “Dispõe sobre a 78 

natureza jurídica dos conselhos profissionais”. A mensagem nº 276, publicada no Diário Oficial 79 

da União de sexta-feira, dia 05 de Julho. A PEC define que a lei não estabelecerá limites ao 80 

exercício de atividades profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional sem que 81 

esteja caracterizado dano concreto que possa advir à vida, à saúde, à segurança ou à ordem 82 

social pela ausência de regulação. Que os conselhos profissionais são entidades sem fins 83 

lucrativos, submetidas ao regime jurídico de direito privado e que atuam em colaboração com 84 

o Poder Público. E que o pessoal dos conselhos profissionais se sujeita às regras da legislação 85 

trabalhista. Nada mais havendo a tratar, eu, conselheiro Márcio Nicolau, elaborarei a presente 86 

Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 87 
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