CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA

ATA DA SESSÃO No 1420 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de
dois mil e dezesseis (19.10.2016). 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, JOIL Teixeira Operti, RICARDO da
Costa Silva, DALTON Sampaio, VALÉRIA da Motta Leite, LORENA
Bernardo Vianna e o Coordenador Técnico do CONFE WILLIAM de
Souza Cardozo. (1) - Definição das datas para as eleições
13/12/2016- Eleições no CONFE - 14/12/2016- Eleições nos
CONRE’s (2) – Reajuste da anuidade para o ano de 2017. O
índice a ser adotado no reajuste será o IPCA acumulado nos últimos
doze meses referente ao mês de setembro/2016 que é 8,48%. (3)
– Relatos da reunião com o procurador do MP Dr. Cabral, seu
último ofício e nossa resposta. Participaram da reunião o
Presidente, o Vice-presidente e o Conselheiro Joil. Entre os assuntos
tratados, foi sugerida uma atualização do site do CONFE com o
objetivo de atender a Lei de Acessibilidade à Informação. Já foram
atendidas todas as sugestões do procurador. (4) – Notícias do
pedido de parcelamento da multa do TCU. O TCU ainda não
respondeu o pedido de parcelamento da multa. Foi sugerida a
contratação de um despachante para agilizar o processo. (5) –
Recebimento de taxa extra do IPTU. Foi informado que, apesar
do imóvel do CONFE ter regime de comodato com o CONRE 2 , este
não recebeu cota extra. Dr. Pedro esta estudando o problema para
fazer a reclamação. (6) – Procedimentos de Registro
Secundário (RS) .Queixas do profissional da 3ª Região (SP)
que solicitou RS na 4ª Região. Para ser concedido o registro
secundário é necessário que seja submetido em reunião plenária.
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Isto pode ter provocado o atraso que levou a interessada a desistir.
Será feito um levantamento para avaliar o quanto os registros
secundários influem na receita das anuidades. (7) – Alguns
resultados das pesquisas eleitorais para prefeito do 1º turno.
Comentários. Elaborar uma nota de esclarecimento sobre a
margem de erro das estimativas para ser colocada no site e
divulgada para jornalistas. (8) – Estatístico Bruno Sette (e-mail
com sugestões). Foi solicitado aos conselheiros comentários sobre
a correspondência recebida. (9) – Assuntos Gerais. (9.1) Comentários sobre a viagem do vice-presidente a Brasília.
Transferidos para a próxima reunião. (9.2) - Boletos para 2017.
Os boletos deverão conter o número do CPF dos estatísticos
registrados. A falta do CPF trará dificuldades para a realização das
cobranças. Nada mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi
encerrada às vinte e uma horas e vinte minutos. Rio de Janeiro 19
de outubro de 2016.

Luiz Carlos da Rocha
Presidente do CONFE.

Valéria da Motta Leite
Secretária.
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