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ATA 869 

No trigésimo primeiro dia do mês de julho 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, o Vice-3 

Presidente Rogério Borges Boff, a Conselheira Marilene Dias Bandeira, o Conselheiro Márcio Nicolau, a 4 

Assessora Jurídica Drª Cristiane Corrêa da Costa de Almeida e o Agente Administrativo Egon Nunes 5 

Gonçalves. Foi tratada a pauta única: 1) Aprovação da prestação de contas e balanços do Conselho 6 

Regional de Estatística da 4ª Região no exercício de 2019: Foi relatado que a Assessoria Contábil Alpha 7 

Serviços Empresariais Ltda (CNPJ:  07.650.266/0001-29 e CRC/RS: 6.053), por meio de seu Contador, o 8 

Senhor Carlos Augusto Fleig (CPF: 407.581.680-04 e CRC 1RS0479010-2) encaminhou ao CONRE4 as 9 

demonstrações contábeis consolidadas referentes ao exercício de 2019, cuja administração era composta 10 

pelo Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes e pela Vice-Presidente Marilene Dias Bandeira, ainda, 11 

durante o ano de 2019, foram disponibilizados balancetes e razonetes mensais que foram publicados no 12 

site do CONRE4 na seção Transparência, em atendimento aos requisitos da legislação vigente e enviadas 13 

cópias dos balanços consolidados aos Conselheiros. No tocante às origens e aplicações dos recursos, o 14 

montante de receitas foi de R$ 101.790,65, aumento de 35,98% em relação ao exercício de 2018, já o 15 

montante de despesas foi de R$ 83.734,97, aumento de 12,55% em relação ao exercício anterior. O 16 

superávit verificado foi de R$18.055,68. Os gastos totais com pessoal administrativo tiveram um aumento 17 

de 17,02%, totalizando R$33.282,07 e consumindo 32,70% da arrecadação, sendo a despesa mais 18 

significativa do exercício. Os gastos com os serviços de limpeza e informática, e as assessorias jurídica e 19 

contábil totalizaram R$ 10.491,99. Os gastos com condomínio, luz e comunicação R$ 12.546,91. Os 20 

repasses para o CONFE foram de R$ 19.553,88. Foram ainda adquiridos móveis no valor de R$ 1.932,90 21 

em Outubro de 2019 para a nova sala. Foram gastos R$ 1.676,17 em viagens, sendo R$ 1.212,64 referente 22 

à viagem do Presidente Gabriel Afonso Marchesi Lopes para o Rio de Janeiro, para participar da reunião 23 

dos Presidente do Sistema CONFE/CONREs, e R$ 463,53 referente à viagem do Conselheiro Márcio Nicolau 24 

de Passo Fundo para Porto Alegre, onde participou como palestrante do Seminário Comemorativo do Dia 25 

do Estatístico organizado pelo CONRE4. Sendo as demais despesas constituintes de gastos operacionais 26 

para o funcionamento do Conselho como materiais de escritório e expediente, suprimentos de 27 

informática, bens de consumo, mantimentos, materiais de limpeza e higiene, e gastos de condução. Foi 28 

deliberado pela aprovação das contas sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, eu, Egon Nunes 29 

Gonçalves, elaborarei a presente Ata que vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros. 30 
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