CONFE
ATA DE REUNIÃO
11/06/2014
Presentes:
Mauricio, Ricardo, Luiz Carlos, Elisabeth, Andre, Joil e William.
Itens da pauta.
01 – A Cons Elisabeth contestou a afirmação do rascunho da ata em discussão (21/5/2014)
dizendo que a matéria não tinha sido votada nem aprovada.
02 – O Cons. Luiz Carlos apresentou, dentro do oficio 001/2014, algumas orientações que no
seu ponto de vista, não foram e não serão cumpridas pelos CONRES. Deu como exemplo
relatórios que deveriam ser enviados ao CONFE. A Cons. Elisabeth reafirmou que mesmo
assim o ofício foi válido porque contém tudo que foi pedido, votado e aprovado em reunião
anterior.
03 - O Pres. Mauricio lembrou que entrará de férias a partir de 16/junho devendo o Vice Pres.
Ricardo responder pela presidência até o dia 04/julho próx.
04 – O Cons. Luiz Carlos apresentou uma planilha, segundo ele, para exercer a fiscalização
pelos CONRES focada nas pesquisas eleitorais deste ano. A Cons. Beth insiste que se deve
fazer a fiscaalização relativa aos anos anteriores.
Foi então colocada em votação a proposta de sefazer somente relativa ao ano de 2014 e,
conforme o resultado, se faria para os anos anteriores.
Esta proposta foi aprovada por 5 votos a 1 ficando decidido que o Confe enviaria um ofício aos
CONRES com os itens que lhes serão cobrados.
05 – O Cons. Andre, na qualidade de também presidente do Sindest-RJ, informou que iniciará
uma campanha apresentando “As 10 razões para uma empresa contratar um estatístico”.
Convidou o CONFE e o CONRE 2ª, através de seu presidente Jose Ronald, que estava
presente à reunião.
06 – A tabela a seguir é um resumo com os valores de receita e despesas mensais,
apresentados pelo William, frutos de suas reuniões com o contador contratado pelo CONFE.
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07 – O Cons. Luiz Carlos apresentou a proposta de que se faça, para 2014, uma análise das
pesquisas para Presidente/Governador/Senador, das empresas que as publicam em seus
sites. Afirmou também que não será preciso contratar alguém para isto, que ele fará o trabalho
soznho.
Foi aprovada a publicação em nome do Confe, de seu trabalho “Acertos e desacertos das
prévias eleitorais nas Prefeituras das capitais – Eleição 2012”.
08– Assuntos gerais
A) - O Pres. Mauricio apresentou completo relato das atuais posições em que se encontram
todos os itens do Plano de Ação – 2014, apresentado por ele e aprovado pelo plenário no início
de sua gestão.
B) - O Pres. do CONRE 2ª, Jose Ronald, presente à reunião, sobre o edital da prova para
professor de estatística do Colégio Pedro II, bastando apresentar a carteira de ATUÁRIO,
sugeriu tomar conhecimento de seu e-mail transcrevendo carta do advogado Daniel Brilhante
sobre o assunto,

