CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA
ATA DA SESSÃO No 1444 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL
E DEZOITO.
Às dezoito horas do dia dez de janeiro de dois mil e dezoito
(10.01.2017), o Presidente do CONFE dá início à sessão, convida
para secretariá-la o Conselheiro Marcio Aronovich. Os presentes,
Conselheiros LUIZ Carlos da Rocha, JOIL Teixeira Operti, MAURICIO de
Pinho Gama, RICARDO da Costa Silva, MARCIO Aronovich, DALTON
Sampaio e o Coordenador Técnico da CONFE WILLIAM de Souza
Cardozo. (1) – PROGRAMA DE MARKETING PARA AS ELEIÇÕES DE
2018. Divulgação junto aos órgãos de imprensa, mídia em geral, da
importância do trabalho do estatístico na elaboração técnico das pesquisas
eleitorais. (2) – PROJETO T.S.E. A ideia proposta pelo Presidente diz
respeito a realização de programa para sistematizar a consulta direta ao
arquiva de dados PESQELE, corresponde a programar tabela de dados de
informações de modo análogo ao desenvolvido pelo Conselho Regional da
3ª Região. A plenária decidiu convocar o Conselheiro Luiz Carlos para
estudar o assunto e relatar. (3) – REVEVISTA/JORNAL DE ESTATÍSTICA.
Foi encaminhada proposta para criação de um jornal/revista para o sistema
CONFE/CONRE, contando com a colaboração dos CONREs. A proposta
será estudada pelo Conselheiro Maurício Gama que relatara na próxima
plenária. (4) – PESQUISAS ELEITORAIS. O Conselheiro Maurício Gama
possui um projeto de sistematização da fiscalização da pesquisas eleitorais
que será expandido e adaptado ao sistema CONFE/CONRE. (5) –
ASSUNTOS GERAIS. 5.1 – I.P.T.U SALA 909 (CONRE 2ª REGIÃO). O
Coordenador William marcará reunião entre os Presidentes do CONFE e
do CONRE da 2º Região para quitação parcelada da dívida. 5.2 –
COBRANÇA REFERENTE A BOLETO EMITIDO. Será redigido Resolução
assumindo o custo do valor de cada boleto de cobrança das anuidades
parceladas. Nada mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi
encerrada às vinte horas, pelo Presidente, e eu, MARCIO Aronovich,
secretariei esta sessão ordinária. Rio de Janeiro 10 de janeiro de 2018.
-------------------------------------------------Luiz Carlos da Rocha

Marcio Aronovich
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