CONFE ATA DE REUNIÃO 22/01/2013

Presentes: Elisabeth, Léssio, Garber, André (suplente) e William
Ausentes: Maurício e Luiz Carlos (fora do Rio de Janeiro), Gonçalo (impedido por trabalho)
além de Ricardo e Dalton, impedidos por motivos anteriores à marcação desta data.
1 – Inicialmente a Pres. Elisabeth, segundo orientação do Coordenador William, convocou o
Conselheiro Suplente André a participar da reunião em substituição ao VP Mauricio, um dos
ausentes.
2 – Antes de entrar nos assuntos da pauta, a Pres. enfatizou que está sacramentada, junto ao
TSE, a necessidade das empresas de pesquisas serem registradas nos seus respectivos
CONRES.Ficou decidido, por unanimidade, que o CONFE enviará ofício circular aos CONRES
para monitorarem as empresas no site do TSE. Foi lembrado pelos conselheiros que tais
providências tinham que ser rápidas pela quantidade de pesquisas já registradas. Fica como
recomendação à próxima gestão, o aprofundamento da fiscalização dentro da seguinte ordem
de procedimentos: Serão 3 (três) notificações (ofícios), não havendo resposta, segue-se a
aplicação de multa, não havendo resposta, o impedimento de publicação de qualquer pesquisa
daquela empresa. Tal impedimento terá que ser comunicado às empresas e ao TSE.
3 – Quanto aos assuntos da pauta propriamente ditos, tendo em vista as 5(cinco) ausências de
Conselheiros Titulares, achou-se por bem adiar a eleição da diretoria para 05/fev, quando
todos deverão estar presentes. Para tanto seria necessário que a Pres. Elisabeth concordasse
em prorrogar seu mandato da presidente até aquela data, o que ela prontamente aceitou.

4 – PLC 138/2010 – A Pres. lembrou que já está no site do Senado a decisão do Senador Clésio
Andrade, relator do projeto na CCJ , favorável a aprovação do referido projeto. O mesmo irá
para votação na CCJ e só então, caso aprovado, irá a Plenário.
5 – A Pres. propôs que exatamente o mesmo ofício sobre PLS – 658/2007 - que redefine as
disciplinas da profissão de Economista -, que foi enviado ao Senador Delcídio, fosse enviado ao
Senador Waldemir Moka, da CAS, onde agora está o projeto. Colocada em votação, a proposta
foi aprovada por unanimidade.
6 – Foi proposta e aprovada por unanimidade, uma recomendação à próxima gestão que se
concretize a contratação de uma terceira pessoa para trabalhar na Secretaria. Numa primeira
abordagem da proposta orçamentária para 2014, o Tesoureiro e o Coordenador acham que
será possível comportar esta despesa. Mais adiante há um comentário mais detalhado sobre o
orçamento 2014.
7 – Assunto CONRE 2 – Conforme já havia comunicado por ofício, em 17/dez/2013, o CONRE2
moveu em juízo uma ação de despejo contra o CONFE assim como contra o SINDEST-RJ. Em
despacho inicial, o Juiz mandou mudar a solicitação de “DESPEJO” para “REINTEGRAÇÃO DE
POSSE”. Em outras palavras: O CONFE ainda não foi comunicado judicialmente da ação. Diante

desta situação, a seguinte proposta foi colocada em votação: a) mandar um ofício ao CONRE 2
solicitando cópia da ata da reunião plenária em que esta decisão foi tomada, além de b)
solicitar a retirada da ação, que foi vista como uma perturbação da harmonia no Sistema, uma
transgressão que poderá ensejar uma intervenção a ser realizada junto ao CONRE2 com base
no Decreto 62497, de 1968, segundo o qual:
“Art. 31 - São atribuições do CONFE:”
...
XIII - Tomar todas as providências que julgar necessárias para, como responsável que é pela
orientação e disciplina dos CONRE, manter uniformemente, em todo o País, a necessária e
devida orientação dos referidos Conselhos;”

Assim, a segunda proposta foi aprovada por unanimidade devendo esse segundo ofício ser
feito ainda nesta gestão.
Adicionalmente, foi votado e aprovado por unanimidade que o CONFE e o SINDEST agirão
em conjunto nesse assunto (sala 909).

8 – Orçamento 2014 – Ao final da reunião, o Coordenador William e o Tesoureiro Joil,
estiveram conversando sobre o orçamento a ser proposto para o ano de 2014.
Receita – Baseados na receita líquida realizada em 2012 – e não 2013 por ter sido ano em que
houve eleições municipais em que há um sensível aumento da arrecadação devido aos vários
registros de empresas de pesquisa – foi feita uma correção de 20%, tendo-se os valores
(arredondados):
Receita líquida em 2012 – R$ 213.660,00
Correção de 20% - R$ 42.730,00
Previsão para 2014 - R$ 256.390,00 - em nº arredondados R$ 260.000,00
Despesas em R$ - em nº arredondados
Pessoal 95.853,00 – salários e encargos
Serviços públicos 23.945,00 – condomínio, IPTU, telefones, Light, correio, Imp. Renda,
Serviços contratados 32.250,00 – Dr. Pedro, contador, anuidades/provedor do site,
Viagens 18.000,00
Publicações 7.500,00 – Diário Oficial, registro atas
Caixa rotativo: 12.000,00 – café, biscoito, material de limpeza
Material escritório: 4.400,00 – papel, manutenção de equipamentos, taxa incêndio, taxa
aforamento
Total de Despesas: R$ 193.950,00

