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ATA DE PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2021 

No décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte um, utilizando a plataforma 1 

virtual do Google Meet para a realização da plenária extraordinária do Conselho Regional de 2 

Estatística da 4ª Região, reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, o Conselheiro 3 

Titular Eduardo Schindler, a Gerente do Banco do Brasil Vania Lucia da Silva e o Assessor 4 

Administrativo, Financeiro e de Planejamento Renato Adriano dos Santos Siqueira Júnior. Foi 5 

tratada a seguinte pauta única:  1) Cartão de suprimentos do CONRE4: Conforme apresentado 6 

pela Gerente do Banco do Brasil, foi verificado que o produto é um cartão vinculado a uma conta 7 

exclusiva, que não é de livre movimentação (só se pode ou comprar com o cartão, ou sacar). A 8 

conta não possui limites de crédito e devem ser depositados previamente os valores a serem 9 

utilizados, funcionando de maneira semelhante a um cartão pré-pago. Enquanto os valores 10 

permanecerem nas contas, eles são aplicados em um fundo de saque automático. Não são 11 

cobradas taxas para ter o produto, apenas (do lojista) na compra e sobre saques (que acredito 12 

que seja o caso para pagarmos a diarista). Pode-se utilizar em qualquer estabelecimento que 13 

aceite a bandeira do cartão (Visa), sendo o lojista tarifado na modalidade crédito. Também é 14 

possível definir filtros em relação aos tipos de estabelecimentos em que se possa utilizar o cartão 15 

(e.g. pode-se restringir farmácias, por exemplo). Além dos limites de estabelecimento, é possível 16 

limitar os gastos diários, semanais e mensais. É possível emitir quantos cartões forem 17 

necessários. Cada um com relatório de utilização apresentado mensalmente pelo banco. De 18 

modo geral, os conselheiros entenderam que seja um produto que atende nossas expectativas, 19 

facilita a transparência e controle, diminui riscos, e torna mais eficiente a gestão de gastos 20 

correntes. Próximos passos para adesão seria as assinaturas do Gabriel (Presidente) e do Rogério 21 

(Tesoureiro), e o preenchimento dos formulários dos portadores dos cartões. Nada mais 22 

havendo a tratar, eu, Renato Adriano dos Santos Siqueira Júnior, elaborarei a presente Ata que 23 

vai ser assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região. 24 
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