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ATA DA SESSÃO No 1435 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  QUATRO   DE   SETEMBRO   DE
DOIS   MIL   E   DEZESSETE.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatro de setembro  de
dois mil e dezessete (04.09.2017), o Presidente do CONFE dá início
à  sessão,  convida  para  secretariá-la  o  Conselheiro  Joil  Teixeira
Operti.  Os presentes,  Conselheiros  LUIZ  Carlos da Rocha,   JOIL
Teixeira Operti,  MAURICIO  de Pinho Gama,  RICARDO  da Costa
Silva,   LORENA Bernado Vianna e o Coordenador Técnico do CONFE
WILLIAM de Souza Cardozo. (1) – Notícias da audiência pública
na  Comissão  de  Transparência,  Governança,  Fiscalização  e
Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), dia 23 de agosto,
quarta-feira,  às 09:00 horas,  no plenário 6 da ala Senador
Nilo  Coelho,  Anexo ll,  do Senado Federal.  A plenária  decidiu
publicar  nota  informativa  no  Site  sobre  a  principais  posições
defendidas  pelo  Conselho  Federal  CONFE e  se  possível  editar  o
vídeo  do  Senado  sobre  a  audiência.  (2)  -  Ofício  do  Tribunal
Superior  Eleitoral  –  (T.S.E)  para  ampliação  do  Acordo  de
Cooperação Técnica.  Prestou-se  informação  sobre  a  posição  do
Conselho  Federal  (CONFE) em  colaborar  com  a  solicitação  do
Tribunal Superior Eleitoral (T.S.E) de apoio a capacitação técnica.
(3)  –  Solicitação  do  Tribunal  de  Contas  da  União  (T.C.U),
Novo questionário da Transparência. Recebido novo questionário
do Tribunal de Contas da União (T.C.U) a ser respondido até 29 de
setembro  de  2017,  o  Presidente  informou  que  a  solicitação  está
sendo  providenciada.  (4)  –  Contas  do  Conselho  Federal
(CONFE). O tesoureiro Joil apresentou quadro do acompanhamento
das contas do Conselho Federal (CONFE), mostrando que a situação
contábil está sob controle e os compromissos até dezembro de 2017
serão atendidos.  (5) – Revista CONE.  O presidente do Conselho
Federal (CONFE) assumiu o compromisso de consultar os Conselhos
Regionais (CONRE’s) no sentido se posicionar sobre a proposta da
empresa Brasil Produções. 
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  (06) – Assuntos Gerais.  Não houve.  Nada mais sendo dito, a
presente  sessão  ordinária  foi  encerrada  às  Vinte  horas  e  trinta
minutos,  Pelo  Presidente Luiz  Carlos  da Rocha e eu,  Joil  Teixeira
Operti,  secretariei  esta  sessão  ordinária.  Rio  de  Janeiro  04  de
setembro de 2017. -------------------------------------------------------

Luiz Carlos da Rocha                              Joil Teixeira Operti
Presidente do CONFE.                              Secretário.  
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