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ATA DA SESSÃO No 1455 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  VINTE E UM   DE   NOVEMBRO   DE
DOIS   MIL   E   DEZOITO.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro  de
dois mil e dezoito (21.11.2018), 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)  –
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA VIA E-MAIL DOS CONSELHOS
REGIONAIS DA 3ª E 5ª REGIÃO SOBRE O VENCIMENTO DAS
ANUIDADES PARA O EXERCÍCIO 2019. Os Conselhos da 3ª e 5ª
região questionaram o vencimento da anuidade para o exercício de
2019, apesar dos protesto,  o vencimento foi  mantido para 05 de
fevereiro de 2019, em data única, visto que alguns Conselhos já avia
remetido  para  o  Banco  do  Brasil  as  suas  cobranças.  (2) –
PROCESSO  PAULO  JALES. O  assessor  Jurídico  do  CONFE  Dr.
Amauri Muniz solicitou os avisos de recebimento – AR para anexar
ao  Processo  e  acionar  o  cartório  de  Teresina  –  PI.  Sobre  a
necessidade de se contratar um advogado local, não se chegou a
uma decisão. (3) – RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHÃO.
O Vice-Presidente Ricardo Costa que esteve presente em Brasilia deu
alguns informes: O Tribunal de Contas da União (T.C.U) faz algumas
ameaças de que se os Conselhos profissionais  não aumentares a
interação entre si e aqueles que não tiverem uma mínima estrutura
para  funcionar  a  contento,  poderão  ser  extintos.  Haverá  uma
reunião em 08 de dezembro sobre assunto anuidades, multas, etc.
Em março de 2019, haverá uma grande reunião para  DEFINIR O
VERDADEIRO PAPEL DOS CONSELHOS.  (4) –  1º TURNO DAS
ELEIÇÕES 2018 AVALIAÇÕES. Documento sobre pesquisas do 1º
turno.  O  Conselheiro  Luiz  Carlos  informa  que  o  documento  está
pronto  e  será  enviado  aos  Conselhos  Regionais,  alguns órgão de
imprensa, repórteres, no site, etc. sobre este assunto, será 
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elaborado um documento de resposta ao Tribunal Superior Eleitoral
(T.S.E) sobre o ’’se houver registro” e aproveitar e anexar uma cópia
do trabalho. (5) – LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS. O Conselheiro
Ricardo Costa sugere que devemos acompanhar a implantação da lei
e adaptá-la no que se aplicar aos dados do sistema CONFE/CONREs.
(cadastro  etc).  (6)  – DISCUSSÃO  DA  PL.  2/2015.  Trata  da
alteração da Lei 9.504 e propõe que pesquisas eleitorais só sejam
divulgadas até um prozo antes do pleito. Exemplo 15 dias. Sobre
este assunto, o Conselheiro Mauricio Gama propôs que uma cópia do
trabalho  do  Conselheiro  Luiz  Carlos  seja  enviada  ao  Deputado
Federal  Ricardo  José  Magalhaes  Barros.   (7) –  SITUAÇÃO
FINANCEIRA. O mês de outubro fechou com uma disponibilidade
de R$ 110.309,00 (cento e dez mil trezentos e nove reais) e uma
despesa prevista até dezembro de R$ 56.252,00 (cinquenta e seis
mil  e  duzentos  e  cinquenta  e  dois  reais),  isto  é  51%.  Sempre
lembrando que a 7ª região está sendo administrada pelo CONFE com
todas  as  receitas  e  despesas  a  ela  inerentes.  (8) –  ASSUNTOS
GERAIS. Não Houve. Nada mais sendo tratado, a presente sessão
ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e quarenta minutos,
pelo Presidente, e eu, JOIL Teixeira Operti, secretariei esta sessão
ordinária. Rio de Janeiro 21 de novembro de 2018. -------------------

Gonçalo Alves Bezerra                              Joil Teixeira Operti
Presidente do CONFE.                               Secretário. 
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