Notas de reunião de 16/07/2014
Presentes: Mauricio, Ricardo, Dalton, Luiz Carlos, Elisabeth, Lessio e Joil.
1 – Aprovação da ata de 11/06 Foram aprovados os novos textos para os dois
primeiros parágrafos da ata de 11/06. A ata será refeita e enviada pelo Joil a todos os
conselheiros para aprovação final. Quanto ao item 6 desta mesma ata, Joil se reunirá com o
William (terça, 22/07) para definir o quadro resumo que todo mês será apresentado ao
plenário com o situação financeiro do Confe.
2 – Reunião semestral com os presidentes dos Conres – Foi colocado em votação e aprovado
que a reunião será em apenas 1 (um) dia.
3 – Mandado de Citação e Mando de Intimação do MPF ao Conre 2ª - Como o Cons.
Gonçalo, que seria o relator, não pode comparecer, o Pres. Mauricio apenas deu a
informação que o Colégio Pedro II recorreu no processo movido pelo Conre 2ª no assunto
edital para concurso de professor de estatística.
4 – Projeto de fiscalização de Pesq.Ele. – Relator: Luiz Carlos - Será preparado um ofício aos
Conres checando se empresas e pessoas físicas que fazem pesquisas estão inscritas no
Conselho. Às empresas será enviada uma carta dizendo que procure o Conre de sua região
para regularizar sua situação.
5 – Consequência da lei Federal 11.091/2005 (Assunto da lei) – Relator: Mauricio – Ficou
aprovado que o Pres. Mauricio levará este assunto ao Forum dos Conselhos (se é que já não
está sendo tratado lá).
6 – Balancete mensal – O Pres. Mauricio pediu que em todas as reuniões mensais seja
apresentado um quadro com a situação financeira do Confe. Devido a dificuldade de controle
dos pagamentos de anuidades, ficou acertado que o Pres. Mauricio, o Tes. Joil e o William
marcarão uma reunião com o gerente da conta no Banco do Brasil objetivando estabelecer um
esquema que permita saber qual Conre originou qual crédito.
7 – Reconhecimento da carteira de estatístico como documento de fé pública. – Ficou acertado
que o Confe consultará o Dr. Pedro sobre se existe regulamentação deste assunto.
8 – Fiscalização pelo Conre 5ª – Relator: Luiz Carlos – O Presidente do Conre 5ª solicitou
instruções sobre a cobrança de anuidades. O Pres. Mauricio solicitou que o William
respondesse.
9 – Anistia a multa por registro tardio por quem não exercia a profissão – O VP Ricardo
lembrou que há uma resolução do Confe dizendo que basta uma declaração do profissional
dizendo que antes daquela data ele não exercia a profissão.
10 – Regras ditadas pelo TSE – Relator: Andre (ausente) – O Pres. Mauricio relatou que será
levada ao Presidente do TSE a questão da não exigibilidade do registro nos Conres pelas
empresas que fazem pesquisas eleitorais. (a tal expressão “caso o tenha”) . Lembrou que as
regras são ditadas a cada eleição e nem sempre guardam a mesma coerência.
11 – Troca de mensagens entre o Conre 3ª e a Jurídica do Conre 1ª. – Relator: Luiz Carlos –
A rigor ficou a dúvida se o Confe tem mesmo que se pronunciar sobre este assunto que se
afigura unicamente no campo pessoal.

12 – Implantação da operacionalização do Conre BHE - O Cons. Lessio solicitou ajuda do Confe
na implantação das rotinas de funcionamento do Conre BHE. O Pres. Mauricio então propôs, e
o plenário aprovou, que o Coord. William passe uns 3 dias lá a fim de orientar os funcionários
como executar tais tarefas.

