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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 14/04/2021 – às 17:00 horas 

 

Pauta da Reunião; 

 
1- APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
2 – NOTICAS DO SISTEMA CONFE/CONRE’S 
      2.1 – CHAMADA PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CNE; 
      2.2 - IMPLANTAÇÃO DE CARTERIA DIGITAL 
      2.3 – DATA DA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DE CONRE’S 
      2.4 - EMISSÃO DE DIPLOMA DE REGISTRO 
 
3 - SITUAÇÃO DO PROCESSO DO CONRE  5 
 
4 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA EM ABRIL  
 
5 – REGISTRO DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE CIÊNCIAS DE DADOS 
 
 6 - NOVAS COMISSÕES, PROPOSTA DEFINITIVA 
 
7 - HOMOLOGAÇÃO DE RESOLUÇÃO SOBRE ANISTIA DE JUROS  
 

             8- -REGISTRO DE TÉCNICOS EM ESTATÍSTICA ---  
 

9- CURSO APLICABILIDADE DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NOS      
CONSELHOS PROFISSIONAIS 

 
10 – ENCERRAMENTO DA RESOLUÇÃO DE ANISTIA (REMISSÃO) POR IDADE: 
65 ANOS, 70 ANOS OU 75 ANOS. 
 
11 – ASSUNTOS GERAIS 
 

Ata da reunião Plenária do Conselho Federal de Estatística, realizada às 17:00 horas do dia 

14 de abril 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, Conselheiro Rogerio 

Garber Ribeiro, Conselheiro Julio Adolfo Zucon Trecenti, Conselheira Jacqueline Agnes da 

Silveira Santos e o Conselheiro Luiz Carlos da Rocha.  Presentes ainda o Coordenador Técnico 

William de Souza Cardozo, TI Raquel Murta e a assistente administrativa Vanessa Plácido. 
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

O Presidente Mauricio de Pinho Gama iniciou a Reunião às 17:03 horas, e abriu a votação da 

aprovação da Ata anterior (10/03/2021), O Conselheiro Luiz Carlos pediu um acréscimo no 

item 3 e a retirada da palavra “anônima” do item 6. Após essas mudanças a Ata foi aprovada 

por todos os presentes. Em seguida, o Presidente Mauricio Gama falou do 2º item da pauta 

notícias sobre o sistema; 

2.1-  A T.I. Raquel e o Presidente Mauricio sugeriram enviar um formulário para atualização 

dos dados dos estatísticos registrados no CNE, 1º será encaminhando para os estatísticos da 

7ª região. E posteriormente encaminhar o formulário de atualização para todos os outros 

CONREs. Todos aprovaram o envio do formulário.  

2.2 – O Presidente Mauricio explicou a necessidade da atualização da carteirinha para os 

estatísticos, ele propôs o estudo para implantação da carteira digital, os Conselheiros 

Ricardo e Rogério enfatizaram a importância da segurança dos dados da carteirinha. O 

Presidente Maurício falou que será verificado com o Serpro uma parceira para os CONREs, a 

T. I. Raquel ficou de ver o processo de implantação da carteirinha digital. 

2.3 – O Presidente Maurício a data 29/05 (data de comemoração do dia dos estatísticos) para 

a reunião com os Presidentes dos CONREs, todos os conselheiros concordaram. 

2.4 - O Presidente Maurício sugeriu a emissão de diploma de registro, a Raquel T.I do CONFE 

fará um modelo para todo o Sistema. O estatístico receberá com a carteirinha o diploma, a 

T.I Raquel fará o modelo para a aprovação dos conselheiros. Os conselheiros votaram 

positivamente.  

O item 3 foi relatado pelo Conselheiro Ricardo, ele informou sobre a situação do processo 

do CONRE  5. O Conselheiro Ricardo entrou em contato com o escritório Souza Guerra e foi 

informado que o CONFE foi retirado do processo e o CONRE 5 passou a ser o responsável 

pelo processo trabalhista da funcionária do CONRE 5. O advogado Guerra acompanhará até 

o final do processo. O Conselheiro Luiz Carlos opinou sobre auxiliar o CONRE 5 e a Presidente 

Sueli no processo trabalhista da ex-funcionária. Os presentes concordaram e votaram em 

acompanhar e auxiliar o CONRE da 5 Região. 

O Conselheiro Rogério Garber precisou sair da reunião para participar de uma reunião de 

trabalho. 
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

 O Tesoureiro Joil no item 4 explicou a situação financeira do sistema em abril/2021, houve 

o desbloqueamento da justiça dos valores da conta do CONFE. Ele esclareceu que o CONFE 

está confortável até o final do ano. O Vice-Presidente Marcio falou que será reformulada a 

planilha da previsão orçamentaria, onde será aumentado os recursos para o item de redes 

sociais e marketing.  

O conselheiro Julio explicou que não poderia permanecer na reunião devido a uma aula que 

ele deveria dar, mas se houvesse alguma votação sobre o registro dos egressos dos cursos 

de ciências de dados ele se posicionava a favor. O item 5 trata da Resolução CONFE sobre o 

registro dos egressos dos cursos de ciências de dados, o combinado na última reunião era a 

comissão formada pelos Conselheiros Luiz Carlos, Julio e Rogerio Garber colocar pontos de 

vista, e comentar os documentos que fossem necessários, porém somente o Conselheiro 

Luiz Carlos pontuou as suas observações. Ele tratou ponto a ponta o Artigo 31 do decreto da 

profissão, a minuta da resolução, grade curriculares. Foi pontuado algumas questões sobre 

o currículo mínimo, o assunto foi extenso devido a sua importância. E como não havia os 

outros integrantes da Comissão não foi possível definir uma votação sobre o assunto. 

Os itens 6 ao 11 não foram discutidos na reunião, devido o item 5 ter se estendido no horário 

dada a sua importância. Ficou acordada uma nova Reunião Plenária (para discutir os itens 

faltantes) no dia 28/04/2021 às 17:00 horas, todos os presentes concordaram. Sem mais 

nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 19:40 min., tendo sido secretariada por mim 

Vanessa Plácido que assina a presente Ata juntamente com o Presidente do CONFE 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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