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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 10/02/2021 – às 18:00 horas 

 

 

1 – Plano de Ação exercício 2021 

 Ata da reunião plenária do Conselho Federal de Estatística, realizada às 18:00 horas 

do dia 10 de fevereiro de 2021. 

Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Mauricio de Pinho Gama, 

Vice-Presidente Marcio Bartolomeu Azevedo da Costa, Tesoureiro Joil Teixeira 

Operti, Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Gonçalo Alves Bezerra, o 

Conselheiro Luiz Carlos da Rocha e o Conselheiro Rogério Garber.  Presentes ainda 

o Coordenador Técnico do CONFE William de Souza Cardozo, a TI Raquel Murta e 

a assistente administrativa Vanessa Plácido. 

O Presidente Mauricio de Pinho Gama iniciou a Reunião às 18:03 horas, falando do 

Plano de ação sugerido e encaminhado anteriormente para os Conselheiros e para 

a secretaria. O 1º assunto tratou do plano de ação (informando os tópicos e os 

responsáveis por cada item) após a aprovação foi discutido o calendário de reuniões 

plenárias para todo o exercício (toda 2ª quarta feira de cada mês). Todos 

concordaram com a aprovação de um calendário anual de eventos para o sistema 

incluindo as reuniões. O Presidente também sugeriu que os CONREs informem seus 

calendários de eventos. Todos os Conselheiros concordaram em solicitar o 

planejamento dos eventos dos CONREs. O 2º assunto da pauta relatado pelo 

Conselheiro Gonçalo que sugeriu a criação das Comissões para o exercício 2021, 

fico acordado e votado por todos os conselheiros presentes as seguintes comissões; 

1- Tomada de Contas e Orçamentos 

2- Ética 

3- Normas e jurisprudência 

4- Mérito 

5- Comissão Novas Tecnologias e rede socias/relacionamento com a sociedade 

e os estatísticos. Foi proposta que deveria ser dividida 

 O 3º assunto, foi relatado pelo o Tesoureiro Joil Operti que apresentou as planilhas 

financeiras do CONFE. Ele informou os valores totais nas duas contas do CONFE e 

a questão do bloqueio judicial. E toda essa questão judicial que está longe de se 

acertar. O Tesoureiro Joil fez 3 quadros mostrando ser possível que as despesas 
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atuais conseguem a ser sanadas até o fim de 2021. Observou: importante ressaltar 

que estamos no começo de fevereiro, e as anuidades ainda entrariam com 

periodicidade até o final de março. Temos assuntos pendentes a serem resolvidos, 

como o FGTS atrasado da funcionária Vanessa. Foram apresentadas algumas 

sugestões de economia como cancelar uma das linhas de telefone fixo. O 

Conselheiro Luiz Carlos comentou o processo do CONRE5 com o bloqueio da conta, 

sua última atualização foi em 19/01/2021. Ficou combinado de entrar em contato 

com o advogado Bruno Guerra para conversar sobre as ações futuras. O 4º assunto 

foi relatado pelo o Conselheiro Ricardo.  Foi lido e-mail recebido pelo CONFE e ficou 

claro que era um funcionário que foi contratado para uma função e ele estava sendo 

solicitado a outras funções. Os Conselheiros concordaram que era um problema 

interno. Mesmo assim o Conselheiro Ricardo vai entrar em contato com o estatístico 

e verificar melhor a questão. Apresentação do 5º assunto foi relatado pelo o Vice 

Presidente Marcio, com apresentação de 4 slides – um cronograma inicial, com uma 

sugestão de equipe: Conselheiro Joil, a TI Raquel e o Conselheiro Marcio. Vários 

aspectos foram observados: 

1- Pouco pessoal nos CONRES; 

2- Falta de padronização 

3- Validar cada CONRE e apresentar os resultados de cada CONRE 

4- Em junho apresentar os nossos resultados  

5- Soluções de cobrança – unificação para todos os CONRES 

6- Solicitou reunião com o senhor Reinaldo da empresa Muito Mais Cobranças 

Os Conselheiros gostaram da apresentação do Vice Presidente Marcio. 

Assunto nº 6 o Presidente Mauricio informou que o contrato do contador venceu, 

sendo necessária renová-lo. Todos concordaram em renovar.  O 7º assunto o 

presidente Mauricio comunicou que estamos sem advogado contratado no 

momento e existe demanda jurídica para um advogado fixo para tratar os 

assuntos como; 

1 – O IPTU parado na prefeitura  

2 - A questão do CONRE 2 e a sala do SINDEST 

3 – Questão da comodata para o CONFE (sobre esse assunto, ficou acertado de 

solicitar consulta com os advogados) 
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Assuntos Gerais –  

Conselheiro Luiz Carlos sugeriu aproximação com a conselheira Jaqueline. 

Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 19:52 horas, tendo sido 

secretariada por mim Vanessa Plácido que assina a presente Ata juntamente com o 

Presidente Mauricio de Pinho Gama. 

 

 

 

______________________     ________________________________ 

Mauricio de Pinho Gama                 Vanessa Costa Lima Placido dos Santos 

Presidente do CONFE       Assistente Administrativa do CONFE 
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