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ATA 861 

No décimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta minutos 1 

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

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

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

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

seguintes assuntos: 1) Eleições do sistema CONFE/CONREs: Foram analisados os orçamentos 6 

de tomada de preços para implantação de um sistema digital para as eleições do CONRE4, sendo 7 

aprovado o encaminhamento da proposta apresentada pela Extremo Informática (CNPJ: 8 

13.397.200/0001-71) para avaliação da Assessoria Jurídica com base na escolha da cotação com 9 

menor preço. Foi aprovado o texto do e-mail a ser enviado aos Estatísticos aptos para 10 

candidatura, convidando-os a participar do CONRE4. 2) Registro de Estatístico: Foi aprovado o 11 

registro de Estatística de Alice Paul Waquil. 3) Caixa do mês de Outubro: Foi aprovada a 12 

transferência de R$300,00 da conta corrente do CONRE4 para o caixa rotativo a fim de suprir as 13 

despesas de material de expediente e pagamento da diarista. 4) Triênio do Egon: Foi aprovado 14 

o aumento de 2% no salário-base do Agente Administrativo Egon Nunes Gonçalves a título de 15 

triênio, retroativo à 16 de Outubro de 2017, de acordo com o Plano de Cargos e Salários do 16 

CONRE4 aprovado neste ano. 5) Semana Acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria: 17 

Foi relatado o convite realizado ao Presidente para participar da Semana Acadêmica da UFSM 18 

no dia 24 de Outubro, oportunidade em que ministrará palestra sobre sua carreira profissional 19 

e no CONRE4. 6) Compra de Telefone sem fio: Foi aprovado o levantamento de preços para 20 

aquisição de equipamento telefônico sem fio para o CONRE4. 7) Problemas no computador: Foi 21 

relatado pelo funcionário problemas no funcionamento do computador do CONRE4, sendo 22 

aprovado o chamamento de um técnico para verificar a máquina. 8) Ofício CONFE 16/2019: Foi 23 

relatado o recebimento do Ofício Circular 16/2019 do Conselho Federal de Estatística que versa 24 

sobre a rotina para cobrança de inadimplentes, sendo o documento o balizador sobre o trato 25 

para com os inadimplentes por parte do CONRE4. Nada mais havendo a tratar, eu, Egon Nunes 26 

Gonçalves, elaborarei a presente Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 27 
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