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ATA DA SESSÃO No 1416 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  QUATORZE   
DE   JUNHO   DE   DOIS   MIL   E   DEZESSEIS. 

 

Às dezoito horas do dia quatorze de junho  de  dois mil e 
dezesseis (14.06.2016). O Presidente do CONFE dá início à 
sessão, convida para secretariá-la a Conselheira VALÉRIA da 
Motta Leite . Os presentes, Conselheiros LUIZ Carlos da Rocha, 
MAURICIO de Pinho Gama, ANDRÉ Gustavo Guimarães da 
Cunha, LORENA Bernardo Vianna, JOIL Teixeira Operti, DALTON 
Sampaio, VALÉRIA da Motta Leite e o Coordenador Técnico do 
CONFE WILLIAM de Souza Cardozo. 1-Relatório de Gestão 
2016. O relatório foi preenchido pelo Presidente e devolvido no 
prazo solicitado pelo TCU. Está sendo aguardado o retorno do 
T.C.U. 2-Cadastro CNE-Contato com a analista Raquel da 
Empresa Winitt. A analista orçou em R$7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) a inclusão de duas informações no cadastro:        
-Registro secundário; Anuidades em dia com a contribuição; O 
valor foi considerado alto. Obs.: Cada CONRE conhece quais dos 
seus membros correspondem a um registro Secundário. O CONFE 
é que não dispõe desta informação. 3-Participação do Dia do 
Estatístico. Compareceram à solenidade o Presidente do Confe e 
os Conselheiros André Gustavo e Valéria da Motta. Como a 
cerimônia começou com muito atraso o Presidente teve que se 
ausentar para tratar de outros interesses do CONFE. 4-Resposta 
do Dr. Pedro ao MPF – Caso José Siqueira e Conselheiro  4ª 
região. A resposta já foi enviada ao MPF. O Conselheiro Mauricio 
sugeriu que fosse agendada uma visita do Presidente e do Dr. 
Pedro ao procurador para que o problema fosse resolvido  de 
forma definitiva. 5-Enviado ofício ao Conre 2ª região sobre a  
extinção do Registro  Provisório. Foi encaminhado ofício ao 
CONRE 2ª região reafirmando a extinção do registro provisório. 6-
Carta ao TSE. Foi elaborada uma minuta de carta ao Presidente 
do T.S.E, solicitando reunião para tratar de problemas referentes 
as pesquisas eleitorais no país e sugerindo medidas para o seu  



 
 

         CONSELHO   FEDERAL   DE   ESTATÍSTICA 
 

 

 

Av. Rio Branco, n.º 277, grupo 909   -  Centro -  Rio de Janeiro / RJ  -   CEP 20.040-904  -   Telefax  (21) 2220-1058 

http://www.confe.org.br                    confe@confe.org.br 
Aviso de confidencialidade  

 

Este documento do Conselho Federal de Estatística  (CONFE), autarquia federal, é enviado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações 

confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se o(a) senhor(a) a recebeu 

indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equivoco. 

 

2 

 
aperfeiçoamento. A correspondência encaminhada anteriormente 
pelo CONFE ao T.S.E não obteve resposta. 7-Conre 5ª região -
Demissão do Presidente. Foi recebido do CONRE 5ª região 
ofício datado de 1 de junho de 2016 em que o presidente daquele 
Conselho, Sr. Jackson Santos da Conceição, solicitava exoneração 
do cargo. Já foram realizadas eleições, tendo sido eleito para a 
presidência o tesoureiro da diretoria que estava em exercício. 8-

Contatos com a Empresa de Cobrança para Conre da 7ª 
região. O Conselheiro Ricardo apresentou minuta de contrato de 
prestação de serviços de cobrança a ser assinado com a empresa 
Muito Mais Assessoria LTDA. Para a elaboração da minuta foi 
consultado o advogado, Dr. Pedro. 9-Registro do Pós-
Graduado- 3ª rodada de discussão. Foram analisadas as 
respostas dos CONREs a consulta feita pelo CONFE sobre o 
assunto. O tema continua em processo de discussão. 10-Contas 
do Confe e do Sistema. O conselheiro Joli Operti vai examinar 

as informações, devendo apresentar seus comentários na próxima 
reunião. 11-Assuntos gerais: 11.1- O Conselheiro Mauricio 
comunicou que houve movimentação na PL/138/2010 Que 
trata da regulamentação da profissão de pesquisador de mercado, 
opinião e mídia e sugeriu que, aproveitando a ida a Brasília para a 
reunião com o TSE, fosse marcada reunião com o relator senador 
José Maranhão para tratar do assunto. Nessa reunião 
participariam além do Presidente do CONFE, os presidentes dos 
Conres 1ª,2ª e 3ª regiões. 11.2- A partir de correspondência 

recebida do Sr. Daniel Jaber Foi debatido a inobservância da lei 
de regulamentação da profissão não só pelas empresas do 
sistema S como por outros órgãos. 11.3 – Definição das 
Comissões RELAÇÃO DE COMISSÕES PROPOSTAS PARA O 
EXERCÍCIO 2016 Comissão de Tomada de Contas e 
Orçamentos – CTCO - Dalton Sampaio, Valéria da Motta Leite e 
Ricardo da Costa Silva. Comissão de Ética Luiz Carlos da Rocha, 
Joil Teixeira Operti e Lorena Bernardo Vianna Comissão de 
Normas e Jurisprudência Valéria da Motta Leite, Luiz Carlos da 
Rocha e Mauricio de Pinho Gama. Comissão de Informática 
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Mauricio de Pinho Gama, Ricardo da Costa Silva e Lorena 
Bernardo Vianna 12– Nada mais sendo dito, a presente sessão 
ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e quinze minutos. Rio 
de Janeiro 14 de junho de 2016.                         
                                      
 
 

 
  Luiz Carlos da Rocha                              Valéria da Motta Leite 
Presidente do CONFE.                                Secretária.      
 

 
 


