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ATA 883 

No vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte um, utilizando a plataforma 1 

virtual do Google Meet para a realização da plenária do Conselho Regional de Estatística da 4ª 2 

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

Borges Boff, o Conselheiro Titular Eduardo Schindler e o Assessor Administrativo, Financeiro e 4 

de Planejamento Renato Adriano dos Santos Siqueira Júnior. Foram tratados os seguintes 5 

assuntos: 1) Baixa do registro de Estatística de Gisele Cristina da Silva: Foi relatado que a 6 

Estatística Gisele Cristina da Silva (CPF: 033.475.689) requereu baixa de seu registro 7 

apresentando a documentação necessária conforme disposições legais. O Presidente 8 

manifestou que estando toda a documentação completa e atendendo as exigências legais, vota 9 

favorável à concessão da baixa sendo acompanhado pelos demais. Como encaminhamento, 10 

deu-se a baixa do registro. 2) Baixa do registro de Estatístico de Eraldo Schunk Silva: Foi 11 

relatado que o Estatístico Eraldo Schunk Silva (CPF: 008.886.708-00) requereu baixa de seu 12 

registro apresentando a documentação necessária conforme disposições legais. O Presidente 13 

manifestou que estando toda a documentação completa e atendendo as exigências legais, vota 14 

favorável à concessão da baixa sendo acompanhado pelos demais. Como encaminhamento, 15 

deu-se a baixa do registro. 3) Homologação do registro de Estatística de Hellen da Silva Costa: 16 

Foi relatado que a Bacharel em Estatística Hellen da Silva Costa Benaduce (CPF: 027.332.780.10) 17 

requereu registro de Estatístico junto ao CONRE4, apresentando documentação e recolhendo a 18 

taxa de registro da documentação. Foi informado que o pagamento da anuidade somente seria 19 

requerido no caso de aprovação do registro, conforme diretrizes do CONRE4. O Presidente 20 

informou que os documentos estão em conformidade com os regulamentos do CONFE, não 21 

havendo óbice para o registro, portanto entende que o mesmo deve ser deferido, sendo 22 

acompanhado pelos demais. Como encaminhamento, deu-se o deferimento do registro. 4) 23 

Homologação do registro de Estatística de Franciele Lobo Pallaoro: Foi relatado que a Bacharel 24 

em Estatística Franciele Lobo Pallaoro (CPF: 036.450.980-54) requereu registro de Estatístico 25 

junto ao CONRE4, apresentando documentação e recolhendo a taxa de registro da 26 

documentação. Foi informado que o pagamento da anuidade somente seria requerido no caso 27 

de aprovação do registro, conforme diretrizes do CONRE4. O Presidente informou que os 28 

documentos estão em conformidade com os regulamentos do CONFE, não havendo óbice para 29 

o registro, portanto entende que o mesmo deve ser deferido, sendo acompanhado pelos 30 

demais. Como encaminhamento, deu-se o deferimento do registro. Nada mais havendo a tratar, 31 

eu, Renato Adriano dos Santos Siqueira Júnior, elaborarei a presente Ata que vai ser assinada 32 
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por mim e pelos demais conselheiros. 33 
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