2015-03-11
Ata de reunião
Presentes:
Pres. Luiz Carlos, V.Pres. Mauricio, Coord. Técnico William,
Conselheiros: Joil, Dalton, Andre, Aishameriane, Jose Siqueira e Antônio Carlos.
1 – Composição das comissões
Após a apresentação da nova Conselheira Aisha, o Pres. Luiz Carlos passou imediatamente ao item 1
da pauta para a composição das comissões. Estas ficaram formadas por:
I - INFORMÁTICA Ricardo, Andre, Mauricio e Luiz Carlos ficando um deles em stand by caso haja
alguma desistência.
II - CTCO (Tomada de contas e orçamento) - Elisabeth e Antônio Carlos.
III - JURISPRUDÊNCIA - Andre, Antônio Carlos e Siqueira
IV - ETICA Dalton e Mauricio.
V - MÉRITO - Foi considerada sem prioridade, podendo a plenária recriar, se houver necessidade.
2 - Temas para comemoração dos 50 anos da regulamentação da profissão.
O Pres. distribuiu (para informação) cópia do programa do Conre 5ª para o ENE- Regional NE, que
será em 15 de julho.
Passou-se então a debater se o CONFE fará alguma coisa sobre os 50 anos ou não, só participando de
eventos programados pelos regionais: Caso for fazer, seria em 29/05?, em 01/04? Em 15/07? - Qual seria o
tema considerado “chamativo”.
A cons. Aisha sugeriu por no facebook um pronunciamento do presidente do Confe. Foi aprovado. Outra
sugestão foi inserir um evento comemorativo dentro de encontro entre os presidentes dos Conres e
conselheiros do Confe.
O Pres. Luiz Carlos lembrou que em 2015 haverá um Congresso Internacional de Estatística no Rio de
Janeiro. Todos concordaram que é valida a tentativa de inserção de um registro dos 50 anos dentro do
programa deste congresso.
3 – Isenção de anuidade para idosos.
É uma reivindicação do Conre ???? . É preciso estudar, primeiro se existe lei que discipline isto,
segundo, qual o impacto financeiro desta concessão. Ficou decidido que cada Conre estudará qual o seu
impacto e trará para decidir na reunião com os presidentes.
4 – TCU – O CT William informou que as orientações do TCU para responder o R.G. tem 257 pags. Todos os
Conres receberam o ofício do TCU. William tem dúvida se o Confe tem que fazer separado ou é para
consolidar com os regionais. Foi praticamente consensado que é a 1ª hipótese. O portal abre dia 17 e ele
vai analisar.
5 – Assuntos gerais
5.1 – Site – O VP Mauricio lembra que o site possui ainda problemas de atualização (as resoluções Confe
ainda estão em março de 2014), “lau-out”, erros, ilustrações (olha o limão aí, gente!), cores e links. A
Vanessa interagirá junto a Dna Vera para sanar os problemas.
5.2 – Correção dos endereços do Confe-Groups. Foi pedido ao Andre para verificar e corrigir.
5.3 – Finanças – O saldo hoje (11/03) é de R$169.241,22. Isto significa que se não entrasse mais créditos na
conta (o que com certeza não é verdade pois ainda há anuidade vencendo em 31/03), teríamos uma média
mensal de R$ 17.000,00 para as despesas vincendas. Comparando com 2014, neste a média foi em torno de
R$ 20.000,00 com algumas despesas acima do normal, tais como a contratação do site, várias viagens, etc.
Na próxima reunião o valor de março estará consolidado e serão mais precisos.

5.3 – Isenção de juros e multas Baseados em fatos precedentes, foi posta em votação a solicitação dos Conre
5ª e 6ª para isentar de juros e multas algumas anuidades que se encontram em atraso e cujos profissionais
se propõem a passar a ficar em dia deste pagamento em diante. Foi tomada a decisão de isentar por 5
(cinco) votos a favor e 1 (um) contra do cons. Andre.
5.4 - Adequação da legislação da profissão.
O cons. Andre reafirmou a necessidade de se adequar a legislação de regulamentação da profissão
de estatístico - Lei 4.739 de 15/07/1965 e Decreto Federal 62.497 de 01/04/1968 - ao Código Civil de
2002 ora em vigor. O Pres. informou que este assunto será imediatamente levado ao Dr. Pedro para
orientação do que fazer.

