Plenária do CONFE
Ata de reunião de 13 – 05 - 2015
Presentes:
Pres. Luiz Carlos, V.Pres. Mauricio, Coord. Técnico William,
Conselheiros: Joil, Jose Siqueira, Maria de Lourdes e Antônio Carlos.
Convidado especial: Paulo Jales – Presid. do Conre 7ª
1 - O VP Mauricio fez um relato do treinamento em operação do sistema CNE havido em 11/05 – segunda feira. O
aspecto positivo foi a grande participação dos funcionários dos CONRES com objetivo de operar corretamente o
sistema. Ressaltou (d’aprés CONRE 3ª) a enorme dificuldade de atualização devido a falta do dado, falta de
confiabilidade, estatísticos não registrados, etc. Ressaltou que está havendo um chamamento aos profissionais para
atualizar com cartazes a ser afixados nos CONRE’S e Universidades. Apesar de tudo, é unânime entre os CONRES
que as falhas vão reduzindo e que o melhor atrativo é o fim da papelada para registro corresponde a uma
significativa simplificação administrativa.
1A-Um fato relevante e assustador é o elevadíssimo número de pedidos de baixa registrado neste ano, foi acordado
na reunião de treinamento que os pedidos de baixa referentes a morte, aposentadoria, decisões judiciais, por força
imperativa do motivo devem ser comunicados ao Confe somente para conhecimento e estatística das baixas, os
demais casos continuam seguindo o procedimento de confirmação pelo Confe. O Confe preparará um relatório
estatístico das baixas do Sistema semestralmente e informará aos CONRE’S. Foi lembrado que professor de
estatística não precisa ter registro em CONRE.
1A – Quanto a atualização dos dados do CNE o Cons. Siqueira garantiu que existe um site em que se entra com o
nome da pessoa e ele fornece o CPF. Vai enviar o endereço.
1B - O Cons. Siqueira solicitou vistas ao contrato do sistema de cadastro para constatar que o que foi entregue é
exatamente o que foi contratado. O CT William vai enviar por e-mail.
2 – Reunião de presidentes dos CONRES. O Pres. L Carlos ficou de fixar a data e a pauta para esta reunião. Sugestões
são bem-vindas
3 – Sistema do TCU – O CT William informou que este ano, tal como nos anteriores, foram introduzidas várias
modificações e a principal delas é que cada CONRE fará o seu separadamente não havendo consolidação do CONFE.
O Cons. Siqueira informou que o CONRE 3ª tem um sistema automatizado desde janeiro. Este assunto foi
considerado de interesse para a reunião dos presidentes em julho.
4 – Situação do CONRE 7ª – O Presidente Paulo Jales fez o seguinte relato: Já tem CNPJ, já tem a conta no Banco do
Brasil, já tem o alvará de funcionamento e Recursos (?) – foi autorizado (?) – será passado (?). Ficou decidido que
para dar partida no Conre 7 o Tesoureiro do Confe providenciará de imediato o devido repasse.
4A - O Cons. Siqueira fez algumas perguntas ao Cons. Paulo Jales com relação as condição pessoais dos Conselheiros
da Junta Governativa do Conre 7,
a-Quanto à filiação partidária dos Conselheiros?
O Cons.Paulo Jales respondeu que não tinha conhecimento das filiações dos demais Conselheiros e ressaltou que ele
particularmente no passado teria sido candidato a vereador por Teresina, mas não tendo sido eleito se afastou da
politica partidária.
b-Perguntou se como empresário de empresa de estatística e pesquisa de opinião, não considerava existir eventual
conflito de interesses entre a atuação de Presidente do Conre 7 e empresário do ramo da estatística.
O Cons. Paulo Jales respondeu que em todas as profissões é comum conselheiros exercerem as suas as sua
atividades profissionais e que ele não via nenhuma incompatibilidade.
c-Indagado sobre a situação de locação do imóvel de instalação do Conre 7
O Cons. Paulo Jales respondeu que não mais ocupa o tal imóvel e que será assinado um contrato de locação do
CONRE (CNPJ) com o proprietário.
d-Existência de processo no TSE, não me lembro exatamente.
5 – Gravação do vídeo dos 50 anos da profissão – O Pres. L Carlos informou que será gravado no prédio do Arquivo
Nacional, por intervenção do ex-presidente do CONFE Arnaldo, num fim de semana e que o preço será R$ 2.000,00.
6 – PLC 138 e PLS 658/007 – Através de e-mail, a Cons. Elisabeth informou que o Sen. Walter Pinheiro pedirá o
desarquivamento do PLC 138. Uma ideia que poderá resolver o impasse é regulamentar SÒ a profissão de
entrevistador não avançando no trato dos dados. Quanto a PLS 658, a ideia é chamar o pres. do CFE e tentar
resolver no âmbito do Conselhão.

7 – Reunião do ISI (International Statistics Institute) – Continuamos aguardando o retorno da presidente do IBGE à
nossa correspondência.
8 – Contratação de funcionário para o CONRE 5ª – Será feito um contrato de prestação de serviço pelo prazo de 1
(um) ano. O William comentou que o empregado ideal para um conselho qualquer é uma pessoa de preferência
aposentado, sem pretensões a evoluir em carreira. De modo geral, um jovem fica frustrado com a falta de
perspectiva.
9 – Demonstrativo financeiro – O Tes. Joil apresentou um resumo das contas do CONFE, posição hoje, 13/05.
Anexo a esta ata, há um quadro resumo das contas até o mês de abril.
Saldo em conta hoje:
R$ 177.147,33
Previsão de despesas de maio a dez/2015:
R$ 177.408,00 Dentro desta previsão inicial há algumas despesas
que, provavelmente, não serão realizadas, tais como, sistemas informatizados, previsão de viagens,
publicações em DO, etc. O Tes. Joil se comprometeu atualizar estes demonstrativos a cada mês.

