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ATA 868 

No décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte, utilizando a plataforma virtual do 1 

Google Docs para a realização da plenária do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, 2 

reuniram-se o Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes, o Vice-Presidente Rogério Borges Boff, 3 

a Conselheira Marilene Dias Bandeira, o Conselheiro Márcio Nicolau, a Assessora Jurídica Drª 4 

Cristiane Corrêa da Costa de Almeida e o Agente Administrativo Egon Nunes Gonçalves. Foram 5 

tratados os seguintes assuntos: 1) Concessão reajuste salarial a título de dissídio ao funcionário 6 

Egon Nunes Gonçalves, e reajuste do vale-refeição pago aos colaboradores: Foi relatado que o 7 

CONRE4, tradicionalmente, reajusta o salário de seus funcionários na data-base de 1ª de Maio, 8 

corrigindo monetariamente o valor do salário de acordo com o resultado acumulado dos 12 9 

meses anteriores à data-base pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 10 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que no exercício corrente 11 

foi de 2,40%. Também é prática corrente deste Conselho conceder aumento real ao funcionário 12 

pelo arredondamento a maior do IPCA/IBGE 12 meses, ficando neste caso em 3%. Ainda, 13 

concedemos vale-refeição, na forma de cartão alimentação, para todos os colaboradores, 14 

calculado sempre sobre 25 dias, independentemente do mês, número de dias úteis e feriados. 15 

Muito embora essa concessão seja em caráter optativo para cargos de 6h/dia segundo a CLT, 16 

isto é, o CONRE4 não é obrigado a conceder tal auxílio, mas nós realizamos a concessão de tal 17 

ação por uma questão de responsabilidade social e atenção para com nossos funcionários. Hoje 18 

o valor diário dos 25 vales é de R$12,32, perfazendo um total de R$308,00/mês. Cabe menção 19 

de que com a adesão do Paraná na região de competência do CONRE4, houve um aumento da 20 

carga de trabalho, mas para não sobrecarregar nosso Agente Administrativo, procedemos com 21 

a contratação de um estagiário com carga-horária de 30 horas semanais, reduzindo a carga de 22 

trabalho e as tarefas. Além disso, no último ano foram realizadas uma série de melhorias de 23 

infraestrutura e de processos de recursos humanos focados no bem-estar do nosso público 24 

interno, isto é, nossa equipe. Foi adquirida uma nova mesa “L” de escritório e cadeira 25 

ergonômica. Foi adquirido um notebook com performance superior e tela grande. Houve a 26 

aprovação do Plano de Cargos e Salários, visando dar segurança para os funcionários, com a 27 

projeção de toda a carreira. A Portaria CONRE4 nº 03/2019 regulamentou o período de férias, 28 

uma demanda antiga do funcionário e a Portaria CONRE4 nº 05/2019 fixou os horários de 29 

expediente, adequando o horário do CONRE4 ao horário mais cômodo para o funcionário e para 30 

a gestão, além de regulamentar o atendimento interno, que antes causava acúmulo de trabalho. 31 

Um dos resultados dessa série de regulamentações são as progressões horizontais automáticas 32 
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por tempo de serviço, assim, independentemente do aumento concedido neste momento, o 33 

funcionário também terá outro aumento em Outubro em razão da progressão. O aumento 34 

salarial concedido contempla apenas o funcionário, já eventual aumento no vale-refeição, por 35 

isonomia, é dado para todos os colaboradores (funcionário e estagiário). O Presidente se 36 

manifestou favorável ao aumento de 3%, que contempla reajuste e ganho real. Reforçou que, 37 

de fato, o IPCA sempre foi o balizador dos aumentos do CONRE4, mas além desse indicador, 38 

sempre tivemos como política dar também ganho real para nossos funcionários. Também 39 

manifestou que é favorável a manutenção do vale-refeição e sugere aumento de R$12,32 para 40 

R$15,00 o ticket diário, valor que está dentro do praticado pelo mercado e também garante uma 41 

refeição digna para nossos colaboradores nos estabelecimentos em Porto Alegre. Assim, o 42 

aumento da remuneração bruta é de R$112,83, sendo R$45,83 do salário-base e R$67,00 do 43 

vale-refeição pago na forma do cartão alimentação. Destacou que valores superiores podem 44 

comprometer as atividades operacionais do CONRE4 e a necessária expansão dos serviços, pois 45 

existe muita pressão dos órgãos de controle para melhorias em nossa atividade-fim, que é a 46 

fiscalização da profissão de Estatístico, motivo pelo qual reforça é fundamental realizar o quanto 47 

antes o planejamento para a contratação de fiscais a partir de realização de concurso público, o 48 

que vai acarretar um gasto muito elevado, porém não podemos continuar alheios à esta situação 49 

e entende que os recursos vindos da ampliação de nossa área nos ajudarão muito a resolvermos 50 

este grave problema. Os demais conselheiros, o Agente Administrativo Egon e a Assessora 51 

Jurídica Drª Cristiane manifestaram concordância com o reajuste. Foi deliberado que o CONRE4 52 

irá conceder reajuste salarial de 3% (três por cento) ao funcionário Egon Nunes Gonçalves, com 53 

início na data-base de 1º de Maio de 2019, e reajustar o valor do vale-refeição, pago na forma 54 

de cartão-alimentação aos colaboradores, para R$15,00 (quinze reais), incidindo sobre o 55 

quantitativo de 25 (vinte e cinco) vales mensais. 2) Assuntos Gerais: A Assessora Jurídica Drª 56 

Cristiane deu ciência aos membros do conselho de que apresentou contestação na ação de 57 

cobrança condominial e o juiz abriu prazo ao condomínio para apresentar réplica. De qualquer 58 

forma teremos que verificar com o antigo proprietário se este pagou o condomínio de dezembro 59 

de 2018, pois uma vez que a aquisição se deu dia 17/12/2018 e o vencimento foi 05/12/2018 e 60 

a responsabilidade ainda era do antigo proprietário. Ressaltou que, para termos maior 61 

segurança, seria importante termos esse comprovante ou a declaração de que o condomínio 62 

estava quitado (normalmente o vendedor entrega isso ao tabelionato para escritura). Foi 63 

deliberado que será contactado o antigo proprietário a fim de verificar se houve o pagamento 64 

do condomínio em dezembro de 2018 ou, alternativamente, será contactado o tabelionado para 65 

verificar se o vendedor entregou o recibo de quitação condominial de dezembro de 2018 lá. 66 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Egon Nunes Gonçalves, elaborarei a presente Ata que vai ser 67 

assinada por mim e pelos demais conselheiros. 68 
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