CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA
ATA DA SESSÃO No 1449 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZOITO.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatorze de junho de dois
mil e dezoito (14.06.2018), 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,
DALTON Sampaio, GONÇALO Alves Bezerra e o Coordenador
Técnico do CONFE WILLIAM de Souza Cardozo. (1) – OFICIO À
PROCURADORA DRª DANIELLA. O ofício foi enviado explicitando
que tomamos conhecimento da decisão contraria ao reclamante em
2ª instância e da revogação da Resolução CONFE Nº 269 de 15 de
dezembro de 2005. (2) – OFICIO DE COBRANÇA DA
FISCALIZAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS AOS CONRES. A
contratada Raquel informou que estão sendo levantadas as
pesquisas cadastradas no TSE para serem inseridas no ofício a ser
enviado. O Conselheiro Joil ficou encarregado de redigir o ofício em
adição às cobranças que serão feitas por telefone pela secretaria do
CONFE. (3) – OFICIO AOS CONRES SOBRE FIRMA DE
COBRANÇA. O Conselheiro Joil fará uma revisão no texto e
submeterá aos Conselheiros para ser enviado. (4) – COMISSÃO DE
INFORMÁTICA. O Vice-Presidente Ricardo, Presidente da Comissão
de informática fez um relato das atividades da contratada Raquel.
Os principais pontos:
- Baixa do arquivo PesquEle para envio aos CONREs
- Atualização do CNE com as anuidades
- A necessidade da criação de um módulo financeiro para o controle
da cobrança.
(5) – QUESTIONÁRIO T.C.U. Data line: início de julho. Sendo
tratado pelos Conselheiros Luiz Carlos e Mauricio Gama. (6) –
COMPUTADORES DA SECRETARIA E OBRA NA REDE ELÉTRICA.
Os computadores estão comprados e serão ligados mesmo na rede
antes da obra por ordem do Presidente Gonçalo para que não se
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perca os prazos de teste para eventual devolução. Quanto a obra na
rede elétrica, já se tem 2 (dois) orçamentos estando para esta
semana ainda a vinda do 3º. Assim que se tiver em mãos os 3
(três), será definido o executor e a obra será iniciada.
(7) – MULTA DO CONRE DA 5ª REGIÃO AOS NÃO VOTANTES.
O perguntará por oficio se os comunicados da eleição seguiram os
trâmites corretos. Se não, as multas deverão ser dispensadas. (8) –
PROCEDIMENTOS COM O CONTADOR. Os contatos estão sendo
feitos pelo Tesoureiro Joil e pelo Coordenador Técnico William para
corrigir algumas falhas e padronizar os pagamentos. (9) – RECEITA
DISPONÍVEL EM FUNÇÃO DAS DO CONRE DA 7ª REGIÃO. Está
sendo estudada uma solução tendo em vista o trabalho efetuado
pelo Conselho Federal CONFE na administração do Conselho
Regional da 7ª Região. (10) - ASSUNTOS GERAIS – A – O
Presidente Gonçalo determinou que a parti da próxima reunião
plenária, o primeiro ítem será a leitura da ata da reunião anterior. B
– O processo administrativo em face do Estatístico Paulo Jales é o de
nº 003/2018 de 14/06/2018. O relator Joil fará com o assessor
jurídico o primeiro comunicado ao mesmo dando prazo (30 dias)
para pronunciamento e prestação de contas. Nada mais sendo
tratado, a presente sessão ordinária foi encerrada às vinte horas e
quarenta minutos, pelo Presidente, e eu, JOIL Teixeira Operti,
secretariei esta sessão ordinária. Rio de Janeiro 14 de junho de
2018. ------------------------

Gonçalo Alves Bezerra
Presidente do CONFE.

joil Teixeira Operti
Secretário.

2
Av. Rio Branco, n.º 277, grupo 909 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.040-904 - Telefax (21) 2220-1058
http://www.confe.org.br
confe@confe.org.br
Aviso de confidencialidade
Este documento do Conselho Federal de Estatística (CONFE), autarquia federal, é enviado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações
confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se o(a) senhor(a) a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equivoco.

