
CONRE 4 - CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 
4ª REGIÃO (RS – SC) 

______________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

www.conre4.org.br / conre4@conre4.org.br – 51.3212-1377 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 38, sala 901 - Centro Histórico - Porto Alegre – RS -CEP: 90.020-060 

 

 

ATA 842 

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

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

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

Marchesi Lopes, a Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil Vânia Lúcia da Silva e o Apoio 4 

Administrativo Egon Nunes Gonçalves tendo como pauta única o esclarecimento sobre as 5 

mudanças de agência e dúvidas relativas à conta bancária do CONRE4 no Banco do Brasil. Foi 6 

informado que ainda não havia ocorrido a migração da conta para a agência ‘Setor Público’, mas 7 

que isso ocorreria nos próximos dias. Que a conta do CONRE4 ficará sob responsabilidade de 8 

uma agência especializada que já atende outros órgãos públicos e autarquias, como prefeituras, 9 

secretarias de Estado e outros conselhos profissionais. Que não ocorre recolhimento de taxas 10 

ou participações sobre depósitos em dinheiro, logo o CONRE4 poderia realizar os depósitos das 11 

sobras de caixa-rotativo sem perda de valores. Que havia uma alternativa para os saques de 12 

caixa, no caso um cartão institucional, que não possuí custos ou anuidades, onde poderia ser 13 

estabelecido um limite, bem como, habilitadas vinte e quatro situações de uso, por exemplo em 14 

comércios e supermercados. Que a agência possui um sistema de cobranças voltado ao setor 15 

público e que assim que houver a migração seria enviado um técnico para auxiliar a instalação 16 

e configuração no programa no computador do CONRE4. Que seria enviado um manual com o 17 

passo-a-passo para a liberação de contas no sistema, para o caso de transferências de valores 18 

maiores. Que seria analisada a possibilidade de cadastramento de e-mails para o envio 19 

automático dos boletos de anuidades, tão-logo fossem gerados. Que seriam enviados para o 20 

CONRE4 os manuais institucionais sobre o funcionamento do BB cobrança. Que o Banco do Brasil 21 

utiliza o programa Licite-e para intermediação de processos de licitação e que uma proposta 22 

para adoção do mesmo por parte do CONRE4 seria enviada para análise. Que seriam habilitados 23 

mais horários para realização das liberações via celular. Nada mais havendo a tratar eu, Egon 24 

Nunes Gonçalves, elaborei a presente Ata que vai ser assinada por mim e pelo conselheiro 25 

presente. 26 
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