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ATA 865 

No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às doze horas e trinta minutos na sede do 1 

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

novecentos e um, nessa capital, reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, a Conselheira 3 

Marilene Dias Bandeira e o Agente Administrativo Egon Nunes Gonçalves. Foram tratados os seguintes 4 

assuntos: 1) Aprovação dos registros de Pessoa Jurídica em ano eleitoral: Foi relatado que em razão das 5 

eleições municipais no ano de 2020, há o aumento substancial da demanda de registros de pessoas 6 

jurídicas no CONRE4, muitas com solicitação de urgência em face aos prazos de entrega e registro das 7 

pesquisas. Foi deliberado que os registros serão aprovados ad referendum, com posterior confirmação 8 

pelo Plenário. 2) Registro definitivo de Estatística:  Foi aprovado o registro definitivo da Estatística 9 

Mariana Motta Dias da Silva. 3) Registro secundário de Estatístico: Foi aprovado o registro secundário do 10 

Estatístico Pablo Dias Vieira. 4) Registro definitivo de pessoa jurídica: Foram aprovados os registros 11 

definitivos das empresas T. C dos Santos Publicidade, Indicador Instinto de Pesquisa Eireli e Pro Sete 12 

Engenharia e Arquitetura Ltda. 5) Baixa de registro de Estatísticas: Foi aprovada a baixa do registro das 13 

estatísticas Nádia Weidlich Pádua e Fernanda Lang Schumacher. 6) Baixa de registro de pessoa jurídica: 14 

Foi aprovada a baixa do registro da empresa Landi Energia Renovável. 7) Compra de equipamentos para 15 

o CONRE4: Foi reforçada a necessidades de compra de um notebook, com tela grande e com pacote 16 

Office, e um telefone sem fio para o CONRE4 a fim de melhorar as condições de trabalho e possibilitar um 17 

atendimento mais rápido para as demandas da sociedade que chegam ao CONRE4. Foi deliberado que o 18 

Presidente fará o levantamento de preços e encaminhará as propostas para validação junto à Assessoria 19 

Jurídica. 8) Contratação de estagiário para o CONRE4: Foi relatado o aumento na demanda de trabalho 20 

no CONRE4 em razão da transferência do estado do Paraná para a nossa região de competência, o que 21 

reforça a necessidade de aumento de pessoal para bem atender os trabalhos da autarquia. Foi aprovada 22 

a contratação de Estagiário de nível médio com carga horária de 6 horas diárias e 150 horas mensais, que 23 

atuará na mesma faixa horária do Agente Administrativo Egon, auxiliando-o com as tarefas de rotina, 24 

sobretudo no tangente às demandas externas, como compras de materiais de escritório, correios, bancos 25 

e entrega de recibos no escritório da Assistência Contábil Alpha. Foi deliberado que o Presidente entrará 26 

em contato com agências de referência com as quais o CONRE4 possa firmar convênio para realização do 27 

estágio na sede da autarquia. Nada mais havendo a tratar, eu, Egon Nunes Gonçalves, elaborarei a 28 

presente Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 29 
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