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ATA 860 

No décimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta 1 

minutos na sede do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, à Rua Marechal Floriano 2 

Peixoto número trinta e oito, sala novecentos e um, nessa capital, reuniram-se o Presidente 3 

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

Valéria Dozolina Sartori Bassani e o Agente Administrativo Egon Nunes Gonçalves. Foram 5 

tratados os seguintes assuntos: 1) Eleições do sistema CONFE/CONREs: Em atenção à 6 

Instrução CONFE nº 127/2019, foi definida a Comissão Eleitoral para as eleições do CONRE4 7 

composta pelos conselheiros Gabriel, Marilene e Valéria, sob a presidência da última e a Mesa 8 

Eleitoral, composta pelos conselheiros Valéria, Marilene e Gabriel, sob a presidência do último. 9 

Também foi definida a contratação de uma empresa para realização das eleições on-line, 10 

sendo definido o envio de e-mail com convite para apresentação de proposta de orçamento. 11 

Aprovou-se o texto para publicação do chamamento das eleições no Diário Oficial da União e a 12 

proposta para informar aos estatísticos através das redes sociais do CONRE4 e de comunicação 13 

via e-mail. 2) Registro de Estatístico: Foi aprovado o registro de Estatístico de Vinícios Serafini 14 

Roglio. 3) Dados dos Estatísticos do Paraná: Foi discutida a inclusão dos dados dos Estatísticos 15 

do Paraná no sistema, ficando definido que o Agente Administrativo entrará em contato com a 16 

Gerente do Banco do Brasil para se informar acerca dos trâmites. 4) Caixa do mês de 17 

Setembro: Foi aprovada a transferência de R$200,00 da conta corrente do CONRE4 para o 18 

caixa rotativo a fim de suprir as despesas de material de expediente e pagamento da diarista. 19 

5) Aprovação das contas de Agosto: Foram aprovadas as despesas de agosto e os documentos 20 

foram encaminhados à Assessoria Contábil. 6) Apoio para o IX Seminário de Fiscalização: Foi 21 

aprovado o apoio na forma de materiais para o IX Seminário de Fiscalização promovido pelo 22 

Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul. 7) 23 

Guarda de Documentos: O Coordenador Técnico do CONFE, William de Souza Cardozo, 24 

informou que não existe nenhuma Resolução ou Instrução do CONFE quanto ao arquivamento 25 

e guarda de documentos, porém que se consideram permanentes os conjuntos de 26 

documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 27 

preservados. Que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, e que 28 

o arquivamento de documentos e processos judiciais e contábeis deverá obedecer a legislação 29 

específica. 8) Compra dos Móveis: Foi informado que a Assessoria Jurídica está encaminhando 30 

os trâmites finais para aquisição dos móveis para o CONRE4. Que a cadeira será adquirida 31 

junto à empresa Contatus Soluções Empresariais e que os demais móveis (Mesa reta, mesa 32 
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auxiliar, arquivo com 4 gavetas, armário alto e gaveteiro volante) serão adquiridos junto à 33 

empresa Franceschi e Baldi Moveis para Escritório Ltda, estando os detalhes das aquisições 34 

descritos nas respectivas ordens de compra. 9) Processo SINSERCONS: Foi informado o 35 

recebimento de correspondência acerca do processo movido pelo SINSERCONS contra o 36 

CONRE4. Que também foi recebida, via e-mail, informação sobre o afastamento da presidente 37 

do sindicato. Foi destacado que o CONRE4 sempre concedeu aumentos reais aos funcionários, 38 

bem como sempre respeitou a data-base de 1º de Maio. Ainda, foi destacado que o CONRE4 39 

não possuí funcionários filiados ao SINSERCONS. Nada mais havendo a tratar, eu, Egon Nunes 40 

Gonçalves, elaborarei a presente Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais 41 

conselheiros. 42 
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