
CONFE 
ATA DE REUNIÃO 09/04/2014  
Presentes: Mauricio, Ricardo, Luiz Carlos, Elisabeth, Lessio, Garber, Dalton, Joil e William. 
 
1 – Visita do Pres. Mauricio ao Conre 3ª. - O Pres. fez um breve relato da reunião que teve no Conre 3ª 
(São Paulo), mostrando sua ótima  impressão não só com as instalações mas também com as atividades 
desenvolvidas, conforme mostrado na apresentação que foi feita para ele. 
 
2 – Melhoria no sistema de atribuição do registro de profissional estatístico – O Pres Mauricio apresentou 
um resumo do que seriam as principais modificações na atribuição do registro.  O recebimento da 
documentação, o exame e a aprovação em plenária pelos conselhos regionais, ficariam sem alteração no 
âmbito dos Conres. 
A partir do envio da documentação ao Confe, esta seria somente em meio magnético (cópia escaneada da 
ficha e do diploma), a partir do que, o Confe examinaria e daria número arquivando os dados em meio 
magnético.  O retorno certificando a atribuição do registro seria feito também através de correio eletrônico. 
A emissão da carteira seria também feita pelos Conres. 
(Este assunto ficou, ainda sendo discutido nos dias subsequentes.  Confesso não saber o que ficou 
decidido) 
 
3 e 5 – Pintura das salas – O Pres apresentou alguns orçamentos para a pinturas das salas sendo 
registrado o menor deles (R$ xxxxxxxxxxx), ficando sua aprovação definitiva condicionada a um outro que o 
VP Ricardo ficou de trazer, para análise e, se for o caso, passar a ser o escolhido. 
 
4 – Solicitação de anistia de multas e juros pelo Conre 4ª – Na opinião do William não só não dá para fazer 
só para o Conre 4ª como também neste momento não dá para pensar tendo em vista ter havido um 
estímulo recente (2013) de anistia para regularização de débitos.  Só a partir de meados de 2015 pra a 
frente é que se poderá pensar nisto. 
 
6 – Cadastro  - O Pres. esta convocando firmas para elaboração do cadastro, considerado ponto básico 
para qualquer ação do Confe em relação ao sitema.  Uma das firmas afirmaou que os computadores do 
Confe não têm capacidade para suportar este sistema.  A ideia seria comprar um novo computador e um 
servidor. 
 
8 – Prestação de contas pelos Conres – O pres Mauricio lembrou que o Dr. Pedro já havia comentado que, 
por ordem do TCU, os Conres devem prestar contas anualmente ao Confe.  Quanto às contas do Confe, 
Joil e Ricardo, marcaram de fazer  uma análise e preparar um relatório sobre as contas de 2007 a 2011. 
(A análise foi feita e enviado e-mail ao confe groupe em 14/04. 
 
9 – Nota do Confe sobre pesquisa do IPEA – ficou decidido que nada será feito. 
 
10 – Pode profissional estatístico assinar laudo atuarial? – Embora tendo quase se chagado ao consenso 
de que não pode, decidiu-se pedir mais detalhes sobre que tipo de laudo (ou cálculo) se refere a questão. 
 
11 – Funcionamento das Comissões – O Luiz Carlos propôs que as Comissões debatessem os assuntos via 
internet para só se reunir presencialmente para fechar e assinar as decisões.  A proposta foi aprovada. 
 
12 – Caso Jales da Conre 7ª – O Luiz Carlos sugeriu ao Jales que ele arrumasse um despachante que 
tirasse o CNPJ.  O contactado cobrou 1 salário mínimo (R$ 724,00) sendo a decisão aprovada por 
unanimidade e o William mandará executar.  Ficou uma dúvida se o CNPJ anterior ainda teria algum tipo de 
débito. Aproveitando este assunto, o Lessio informou que conseguiu abrir o CNPJ para Belo Horizonte e 
abrir a conta no Banco do Brasil.  Alvíssaras! 
 
13 – Participação do Confe no evento “Dia do Estatístico” – ficou decidido que o Confe não fará o evento em 
conjunto apenas aceitará o convite do Conre 2ª a participar. 
 
14 – PLC 138 – Ficou decidido por 5 votos a favor e uma abstenção que o documento redigido pelo Luiz 
Carlos  sobre este assunto deverá ser enviado aos Conres, via site,com algumas alterações ao texto 
original. 
 
 
 
 
 



15 – Novos valores para orçamento de despesas – O CT William fez umas correções (não relevantes) ao 
orçamento de despesas apresentadas na reunião de 22/01/2014, ficando os novos valores distribuídos do 
seguinte modo: 
 
Despesas:em R$ - em nº arredondados 
Pessoal   96.940,00 – salários e encargos   
Serviços públicos  24.788,00 – condomínio, IPTU, telefones, Light, correio, Imp. Renda,  
     tx incêndio, tx aforamento  
Serviços contratados  32.250,00 – Dr. Pedro, contador, anuidades/provedor do site,  
Viagens   18.000,00  
Publicações     7.500,00 – Diario Oficial, registro atas 
Caixa rotativo   12.000,00 – café, biscoito, mat limpeza 
Material escritório    4.400,00 – papel, manut equipamentos 
         - Total  R$ 195.878,00 
 
OBS: O valor apresentado em 22/jan foi de R$ 193.950,00.  Como foi dito, a diferença não é relevante. 
 
16 – O CT William apresentou a posição contábil no dia de hoje (09/04) sendo que muitas despesas dos 3 
primeiros meses do ano ainda não foram realizadas tendo em vista o bloqueio da conta no Banco do Brasil. 
 
Saldo em 09/04 = R$ 238.194,78 Despesa previstas para os 9 meses faltantes: R$ 138.878,00 
 
17 – Próxima reunião: 14/05/2014 
 
 


