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ATA 870 

No vigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, utilizando a plataforma virtual 1 

do 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 e a Assessora Jurídica Drª 4 

Cristiane Corrêa da Costa de Almeida. Foi tratado o seguinte assunto: 1) Criação do Programa 5 

de Desligamento Voluntário do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região e aprovação do 6 

respectivo regulamento: Foi relatado que considerando a necessidade do CONRE4 de se 7 

adequar a um novo modelo de gestão em razão do aumento de sua área de abrangência e da 8 

necessidade de suprir competências estratégicas e específicas do Conselho, foi solicitada à 9 

Assessoria Jurídica a elaboração de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) que 10 

possibilitasse condições especiais de desligamento do CONRE4 aos empregados que 11 

manifestarem esse interesse, sendo então apresentada minuta do PDV ao Plenário. O 12 

Presidente manifestou que é sabido que as mudanças acontecem nas organizações, sejam elas 13 

públicas ou privadas, em todos os seus níveis, porém muitas vezes a ruptura de processos e 14 

inovações na cultura organizacional trazem dissabores, traumas e dores para aqueles não são 15 

afeitos às mudanças. Nessa situação, entende o Presidente que é correto e recomendável abrir 16 

espaço e condições especiais para a transição ao mercado de trabalho daqueles que assim 17 

manifestarem interesse. Dessa forma, o Programa de Desligamento Voluntário do CONRE4 18 

atende os requisitos legais, tem um impacto financeiro suportável pela entidade e possibilita 19 

aos que aderirem uma transição confortável e justa. Assim, por essas razões, o Presidente se 20 

manifestou favoravelmente à aprovação do PDV. O Vice-Presidente concordou. A Conselheira 21 

Marilene manifestou que a proposta ficou boa para todas as partes, e por isso concordava com 22 

ela. Por fim, o Conselheiro Márcio também anuiu com a proposta. A Assessora Jurídica Drª 23 

Cristiane, ao final da reunião, reencaminhou a minuta da proposta com as datas atualizadas. 24 

Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriel Afonso Marchesi Lopes, elaborarei a presente Ata que 25 

vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 26 
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