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ATA 853 

No vigésimo terceiro dia do mês abril de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta minutos, 1 

na sala de reuniões da assessoria jurídica, Dra. Cristiane Almeida, a Rua José do Patrocínio 2 

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

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

Conselheiro Felipe Fonseca Salerno e a Conselheira Aishameriane Schmidt (via whats app). 5 

Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Aprovação das contas do CONRE4 referentes ao 6 

exercício de 2018: As inconsistências foram encaminhadas para a Alpha e foram corrigidas.Foi 7 

verificado que o valor retroativo do dissídio foi pago duas vezes, em dois meses seguidos. 8 

Porém, o valor não ultrapassa 300,00 (trezentos reais); Ainda foi corrigido o lançamento 9 

contábil quanto a nomenclatura de repasse ao CONFE; As contas foram aprovadas por 10 

unanimidade, sem a necessidade de requerimento de ressarcimento do valor adimplido a 11 

maior ao funcionário; 2) Relatório do TCU: O prazo de entrega do relatório do TCU é trinta e 12 

um de maio de 2019. O Presidente informa que está elaborando o relatório e que verificou que 13 

não houve mudança significativa no mesmo, apenas alteração de ordem de itens. E que este 14 

ano o CONRE4 poderá incluir a parte da contabilidade referente aos dados de 2018. O 15 

Presidente se compromete a encaminhar aos demais conselheiros para ciência e sugestões até 16 

o dia 03 de maio de 2019, devendo ser devolvido com apontamentos até o dia 10 de maio de 17 

2019. A Conselheira Aishameriane sugere que o relatório seja encaminhado ao ex vice-18 

presidente Rodrigo Coster para que ele avalie uma vez que se trata de sua gestão. O 19 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade.   3) Site e Portal Transparência do CONRE4: 20 

O presidente informa que o site do CONRE 4 está bem desatualizado, necessitando de uma 21 

melhora. Informa, ainda, que o Conselheiro Márcio se disponibilizou a criar um novo site, 22 

tendo recebido do presidente os menus de outros Conselhos de Estatística para usar como 23 

modelo. Também foi discutida a necessidade de atualização dos dados do portal da 24 

transparência, uma vez que o portal está desatualizado desde 2016. Foi aprovado por 25 

unanimidade que o Conselheiro Márcio criará o novo site juntamente com o portal da 26 

transparência, utilizando o Portal do CRC como modelo. O conteúdo do site será similar aos 27 

demais CONRE’s. E o conteúdo do portal da Transparência será dividido entre os Conselheiros, 28 

quando o site estiver pronto.  4) Inadimplentes e escritório de cobrança: O presidente informa 29 

que este ano se iniciou a cobrança de inadimplentes de forma mais efetiva. Foi efetivada a 30 

cobrança com o envio de boleto por e-mail. Após foi enviado um aviso junto ao boleto de 31 

cobrança apenas para os inadimplentes também por e-mail. Na terceira fase da cobrança se 32 
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encaminhou um ofício indicando os débitos junto com o boleto, por correio. Após esta fase o 33 

CONFE sugeriu a contratação de um escritório de cobrança com o pagamento de um 34 

percentual sobre os pagamentos; Foi aprovado por unanimidade o início do processo de 35 

contratação de escritório de cobrança com a solicitação dos três orçamentos. 5) Compra dos 36 

móveis novos: O presidente informa que analisou os orçamentos que a Conselheira Valéria 37 

apresentou e considerou o valor alto para essa aquisição. Este sugere que seja verificado o 38 

preço dos móveis em lojas maiores, como Colombo, a fim de reduzir os custos. A Dra. Cristiane 39 

se comprometeu a verificar Atas de Registro de Preços vigentes a fim de analisar sobre uma 40 

possível adesão, caso os móveis a serem adquiridos estejam em alguma ata. Os móveis a ser 41 

adquiridos devem ser orçados na cor marfim. As pesquisas devem ser encaminhadas por e-42 

mail no prazo de 20 dias. 6) Cartão de pagamentos: O presidente informa que se reuniu com a 43 

gerente do banco, onde esta apresentou a proposta do cartão de pagamento, a fim de anular o 44 

caixa rotativo. Seria solicitado um cartão de pagamento a ser utilizado exclusivamente pelo 45 

Egon, para as despesas ordinárias. A Plenária definiria um valor a ser liberado mensalmente, 46 

bem como a lista de estabelecimentos onde o Egon poderia usar o cartão. Tal procedimento 47 

evitaria problemas no caixa rotativo. A Conselheira Aishameriane sugere a solicitação de dois 48 

cartões, um para ser usada pelo Egon e outro pelo Conselheiro Financeiro. Os Conselheiros 49 

entendem que num primeiro momento será solicitado apenas um cartão, e depois verificando 50 

a necessidade se solicitará outro. A Dra. Cristiane sugere que seja feito um convênio com uma 51 

agência de correios para buscar correspondências, uma vez que o custo é baixo, pois os 52 

correios cobram no final do mês por boleto, com um custo de sete reais mensais pelo serviço. 53 

A solicitação de um cartão de pagamento e o início das tratativas de convênio com os Correios 54 

foram aprovados por unanimidade. 7) Câmeras e Ponto Eletrônico: O presidente informa que 55 

recebeu a câmera e o ponto e que os mesmos serão instalados no mesmo dia da reunião 56 

Plenária. 8) Plano de Cargos e Salários: O mesmo foi alterado apenas quanto a nomenclatura 57 

do Cargo que passará a ser de Agente Administrativo. O Plano de cargos e Salários será 58 

aprovado na próxima reunião Plenária, a ser realizada no dia 02 de maio as 12h30 na sede do 59 

CONRE4, onde será também apresentado ao funcionário. 9) Reunião de Presidentes dos 60 

CONRE’s: A reunião se realizará nos dias 24 e 25 de maio no CONFE. O presidente fará os 61 

orçamentos de empresa aérea e hotéis a fim de custear a sua participação. Este elaborará a 62 

apresentação dos atos realizados pelo CONRE, principalmente as inovações. 10) Dia do 63 

Estatístico: A Conselheira Aishameriane relata que conversou com vários professores da 64 

UFRGS e que tal instituição propôs incorporar o Dia do Estatístico às comemorações dos 60 65 

anos do Instituto de Matemática e Estatística. A Professora Liane da UFRGS solicitou então o 66 
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auditório ILEIA para o dia 17 de maio, das 8h às 12h, e tal reserva ainda está pendente de 67 

confirmação, porém já foi verificada a disponibilidade do auditório ILEIA, nesta data. O 68 

auditório conta com espaço para 149 cadeiras, e saguão para 150 pessoas, para a realização do 69 

coquetel. Também será disponibilizado pela UFRGS um retroprojetor, sendo necessário levar 70 

apenas um Notebook. A Conselheira Aishameriane se compromete a contatar a UFRGS para 71 

confirmação da data, bem como informar a Universidade de Santa Maria sobre o evento a fim 72 

de possibilitar a participação dos alunos. A professora Liane da UFRGS informou ser possível a 73 

dispensa dos alunos do curso de Estatística da UFRGS para participação no evento. Será 74 

verificada a possibilidade de o Conselho fretar um ônibus a fim de auxiliar na participação de 75 

alunos de Santa Maria no evento. Após a confirmação da data será realizado o processo de 76 

contratação do coquetel.  11) Denúncias de empresas irregulares: O presidente informa 77 

acerca de denúncia recebida sobre pesquisa de opinião que cobra valores para publicação do 78 

nome do pesquisado. Este encaminhará um ofício questionando o registro da PJ e o Estatístico 79 

que acompanha as pesquisas. Após serão analisadas as providencias a serem tomadas. 12) 80 

Cobrança de Multas/Eleições 2018: O CONRE encaminhou cobrança de multa para as 81 

empresas que realizaram pesquisa eleitoral nas últimas eleições nos Estado do RS e SC sem 82 

registro no Conselho. Três empresas apresentaram defesa, as demais não se manifestaram. O 83 

vencimento da multa é dia 30 de abril de 2019. Para as empresas que apresentaram a defesa, 84 

que já foi analisada e indeferida pela Plenária, e encaminhada a decisão para as empresas. 85 

Diante disto, será encaminhado em maio de 2019, boleto para pagamento da multa aplicada 86 

no valor de três vezes o valor da anuidade, com ofício orientativo. 13) Composição das 87 

Comissões do CONRE4 para 2019: O presidente informa que o Conselho possui várias 88 

comissões que possuem vagas em aberto. A professora Luciana Neves será convidada para 89 

participar da Comissão de Educação. As demais serão preenchidas entre os Conselheiros. O 90 

presidente enviará um e-mail aos conselheiros para que estes indiquem em quais comissões 91 

desejam participar.  Na próxima plenária serão nomeadas as Comissões.  14) Processo movido 92 

pelo SINSERCONRS: O presidente informa sobre o processo, e que encaminhou os 93 

documentos para Dra. Cristiane. Será solicitado o encaminhamento dos e-mails de negociação 94 

do ACT bem como a CTPS com a anotação do reajuste.  15) Assuntos gerais: Não houve. A 95 

Conselheira Aishameriane vai imprimir, assinar e mandar a ata pelo correio depois de pronta. 96 

Nada mais havendo a tratar, Aishameriane, elaborou a presente Ata que vai ser assinada por 97 

nós e pelos demais conselheiros. 98 
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