
CONFE - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFE DE 10/12/2014 
Presentes: Mauricio, Rogério Garber,  Joil, Ricardo, Andre, Luiz Carlos, Dalton, Elisabeth e o Coord. Técnico 
William 
 
1 – O Pres. Mauricio iniciou a reunião justificando as ausências dos Cons. Gonçalo e Lessio. 
 
2 – Cadastro de Estatísticos 
O Pres. relatou que algumas pendências de estrutura apontadas pelo Conre 1 foram completamente 
corrigidas.  Esta sendo feito um trabalho de consistência e correção de dados faltantes sendo para isto 
contratada uma mão de obra externa devido a total falta de tempo de William e Vanessa. 
 
3 – Recesso de fim de ano 
Tendo em vista as datas muito “imprensadas” nas duas últimas semanas do ano, o Pres. propôs e foi 
aprovado por unanimidade, um recesso de 22/12/2014 a 02/01/2015 justificado pela certeza de movimento 
nulo nestes dias. 
 
4 – Fixação de datas. 
Decorrente da eleição de novos conselheiros e fim de mandato da diretoria atual foram aprovadas as 
seguintes datas para as Assembleias Gerais: 
17/12/2014 – 18:00h –posse dos novos conselheiros eleitos para o CONFE.. 
07/01/2015 – 18:00h –eleição e posse da diretoria do CONFE. 
 
5 - Situação financeira do CONFE 
O Tes. Joil e o Coord. Téc. William, mostraram os dados levantados de receita e despesas em 2014, 
consolidado até o mês de novembro, cujo resumo encontra-se em dois quadros (por semestre) anexos a esta 
ata.  Destes quadros foram comentados: 
- o saldo em conta corrente em 30/11/2014 era de R$ 120.714,27 ; embora algumas despesas tenham sido 
antecipadas pelo CT William algumas poucas serão feitas ainda em dezembro o que aponta para um saldo 
aproximado de R$ 100.000,00 a R$ 110.000,00 em 31/12/2014. 
OBS:  São exemplos de despesas antecipadas:  despesas de pessoal, serviços contratados fixos mensais, um 
provimento maior para o caixa rotativo para fazer face a despesas inevitáveis durante o bloqueio da conta 
promovido pelo Banc. do Brasil às 0:00h do dia 01/01/2015, até eleiçãoda nova diretoria.. 
 
6 – Assuntos gerais 
6.1 – Reformulação do site do CONFE – Foi considerada necessária e aprovado que serão chamadas algumas 
firmas para apresentarem propostas neste sentido. 
 
6.2 – Controle  na entrada do CONFE/CONRE câmera com gravação.  – foi considerada ótima ideia e 
aprovado chamar firmas para apresentarem propostas. 
 
6.3 – Trabalho do Cons. Luiz Carlos sobre “Previas eleitorais”. 
O Cons. Rogerio propôs oferecer este trabalho a um formando sugerindo seja transformado num TCC. 
Já a Cons. Elisabeth acha que o CONFE deveria promover um evento mostrando os principais problemas 
destas pesquisas apresentado propostas concretas de como fazê-las. 
 
6.4 – O CT William solicitou aos conselheiros presentes que permanecessem no recinto para participarem da 
AGO de apuração dos votos para os novos conselheiros  do CONFE. A VOTAÇÃO FOI ENCERRADA AS 17 
HORAS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, PROCEDENDO-SE A APURAÇÃO DOS VOTOS ÀS 18 HORAS DO 
MESMO DIA. 


