
CONFE 
Notas de reunião plenária em 13/08/2014 
Presentes:  Pres. Mauricio , VPres. Ricardo,  Luiz Carlos, Elisabeth, Dalton e Joil 
 
1 – Reunião com o Conre 1 – Relator: Mauricio - O Pres. Mauricio falou da visita feita ao  
Conre 1 juntamente com os Cons. Luiz Carlos e Antônio Carlos.  Foram recebidos pela Adv. 
Geneci.  A visita foi cordial e profissional, porém nem tanto amistosa.  Alguns assuntos foram 
levantados e, como exemplo, o caso dos registros com numeração independente foi 
visualizada uma solução e os profissionais receberão numeração dada pelo CONFE cmom 
todos os outros do país.  
 
2 – Reunião com o Tribunal Superior Eleitoral –  O Pres. Mauricio e od dois conselheiros Luiz 
Carlos e Antônio Carlos foram recebidos pelo Secretário Geral da presidência do TSE, Dr. Carlos 
Vieira von Adamek.  Consideraram que tiveram ótima receptividade e quanto aos assuntos 
tratados, comentaram:  
-  o acesso  aos dados das empresas de pesquisa provavelmente será liberado.  Estão sendo 
negociados  como serão os procedimentos. 
- a exigência da declaração do estatístico responsável deverá ser efetivada porém só para o 
próximo pleito. 
- assim como a correção da expressão “caso o tenham” (referente ao registro) deverá ser 
efetivada também só para a próxima eleição. Curiosamente afirmaram que a ideia inicialmente 
era a expressão “caso caiba”.  A provável correção será eliminar qualquer expressão que possa 
suscitar dúvida.  
- foi feito um bom contato com o estatístico Felipe o que se configurou como a abertura de um 
bom canal de comunicação com o TSE. 
 
3 – Projeto Cadastro – o pres. Mauricio enfatizou que, embora o projeto feito pela firma seja 
um pouco longo (mais de 40 folhas) é preciso que o CONFE urgentemente dê o seu parecer de 
aprovação, com correções ou não, para que se dê inicio a sua confecção e testes.  Pediu ao VP 
Ricardo, como presidente da Com. de Informática, que agilize esta providência.  De posse de 
uma cópia, o VP Ricardo prometeu resolver. 
 
4 – A reunião com os representantes dos CONRES seria realizada no dia seguinte.  
Provavelmente será objeto de uma “ata”específica” só sobre os assuntos e propostas trocadas. 
 
5 – Reunião com os gerente do Banco do Brasil – nesta reunião, com a presença do técnico 
Marcio, foi mostrada, e aparentemente entendida pelos representantes do banco, a 
necessidade do CONFE  em saber a origem dos créditos que aparecem nos extratos de nossa 
conta.  Os representantes do banco se comprometeram a entrar em contato, urgentemente, 
com a gerência de cobrança que fica em Brasília, e que eles viam como possível atender esta 
solicitação. O Pres. Mauricio enfatizou que este pedido é uma primeira fase e que outros mais 
detalhados deverão ser feitos.  
 
6 - Balancete mensal – o Tes. Joil apresentou alguns tipos de tabelas contendo dados com as 
despesas do primeiro semestre e mês de julho que já se tem fechado. 
Resumidamente, o mês de julho fechou com um saldo em conta de R$ 235.900,00 havendo 
ainda uma previsão de gastos de R$ 115.000,00 aproximadamente.  Há ainda um gasto 
previsto, ainda não quantificado, do repasse para a 7ª Região dos valores de anuidades que 
estão em conta do CONFE.   O Tes. Joil se comprometeu a inserir algumas complementações 
(melhorar a parte de receita, sugestão do VP Ricardo) e enviá-las a todos os conselheiros. 
(detalhe: diretamente da Austrália). 
 



Assuntos gerais: - a Cons. Elisabeth sugeriu que os demonstrativos (item 6) devam ter a 
terminologia do Relatório de Gestão, documento comum a todas autarquias do país. 
Sugeriu também que seja providenciado um “habeas data” exigindo que todas as escolas de 
estatística do país enviem aos seus respectivos CONRES a relação dos formandos e formados 
em estatística, inclusive de anos muito anteriores.  Sugeriu também que o cadastro, ora em 
processo de criação no CONFE, fornece toda a gama de informações sobre os profissionais 
estatísticos de todo o país. 
 
 
 
 


