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ATA DA SESSÃO No 1483 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  VINTE E 
CINCO DE JUNHO DE   DOIS   MIL   E   VINTE ONLINE.   

 

 
Segue os assuntos da Pauta da Reunião; 
 
1 -Ofício da Procuradoria do Trabalho 

 
2 -TSE/ Fiscalização 
 
3- Conre 2ª Região 
 
4- Grupo de trabalho das Resoluções 
 
5- IPTU da sala 909 do CONFE 
 
6- Ação de cobrança CONFE/CONREs 
 
7-Processo Regina da 5º região 
 
8- Assuntos Gerais Retomada as atividades presenciais 

no Conselho Federa de Estatística. 
 
Às dezessete horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e 

vinte (25.06.2020), o Presidente do Conselho Federal não pode 
comparecer a esta reunião justificando a sua ausência por motivo 
particular. Assumindo a condução da reunião o Vice-Presidente 
MAURICIO de Pinho Gama. Os Conselheiros presentes nesta Reunião 
On-line: Vice-Presidente MAURICIO de Pinho Gama, os 

Conselheiros: Tesoureiro JOIL Teixeira Operti, DALTON Sampaio, 
RICARDO da Costa Silva e GONÇALO Alves Bezerra, ANTONIO  
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Carlos Ferreira dos Santos, JÚLIO Adolfo Zucon Trecenti, Geraldo 
MAGELA Campos de Morcef, o Coordenador Técnico do CONFE Sr. 
WILLIAM de Souza Cardozo, a Assistente Administrativa Srª 
Vanessa Costa Placido dos Santos e a Técnica em Informática Srª 
RAQUEL Murta, o Conselheiro Evandro Pereira Arsenio justificou a 
sua ausência. O Vice-Presidente Mauricio de Pinho Gama deu início a 
reunião CONSTATANDO A EXISTÊNCIA DE QUÓRUM. 1 - O ofício 
encaminhado pela Procuradoria do Trabalho foi respondido pelo ofício 
029/2020 de 24/06/2020 por e-mail. No ofício foi relatado que o 
CONFE está trabalhando com o teletrabalho desde 18/03/2020 e 

seguindo as orientações dos órgãos de saúde competentes. Todos os 
Conselheiros Presentes concordaram em manter um aviso no site do 
CONFE que estamos em teletrabalho desde 18/03/2020 até a 
presente data. 2 - Será encaminhado mensalmente para cada 
Conselho Regional a planilha do PESQELE, ou seja, toda as pesquisas 
(Pessoa Jurídica e estatístico responsável) por estado de cada 
jurisdição, como no exercício de 2018. Ainda, sobre Fiscalização será 
respondido ao e-mail do CONRE da 1ª região que cada CONRE é 
responsável em fazer a devida fiscalização e que existe Resolução e 
fluxograma a ser seguido. 3 – Foi enviado o ofício 028/2020 de 
22/06/2020 em resposta a solicitação por ofício do CONRE 2ª região 

de instrução para a nova eleição da Diretoria. 4 – O grupo de Trabalho 
das Resoluções nesse primeiro momento, devido a pandemia será 
focado no Vice Presidente Mauricio e o Coordenador Técnico William 
de Souza Cardozo. Quando o senhor Geraldo Magela retornar ao Rio 
de Janeiro contribuirá com as atualizações das Resoluções. 5 – O 
assunto do IPTU da sala (909) ocupada pelo Conselho Federal de 
Estatística será encaminhado novamente para o Assessor Jurídico do 
Conselho Federal Dr. Amauri Ferreira Muniz. Será solicitado ao 
Assessor Dr. Amauri que entre com novo processo, já que o primeiro 
foi indeferido. Ainda foi citado o processo envolvendo uma sala anexo 
do Conselho Federal, onde o Sindicato dos estatísticos convoca o 

Conselho federal como corréu. 6 - A Cobrança das anuidades dos 
Conselhos Regionais pela empresa Muito Mais, o Tesoureiro Joil 
mostrou uma planilha com a situação positiva da ação. Também 
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mostrou positivo a cobrança da dívida ativa do Conselho Regional da 
2ª região. O saldo do CONFE está confortável até o final do ano. E 
para o exercício 2021 entrando com saldo em conta. O Conselheiro 
Tesoureiro Joil enviou para todos os conselheiros a tabela apresentada 
logo após o término da reunião. 7 - Sobre o processo da funcionária 
do Conselho Regional da 5ª Região, todos os Conselheiros 
concordaram em passar para o Assessor Jurídico do Conselho Federal, 
Dr. Amauri. Para poder analisar melhor o processo juntamente com a 
Assessora Jurídica do Conselho Regional da 5ª Região e assim poder 
definir uma proposta diretamente com a funcionária. 8 - Assunto 
Gerais; 8.1 – Os funcionários continuarão exclusivamente em 

teletrabalho 8.2 – A Faculdade da USP está iniciando um novo curso: 
Bacharelado em ciências de dados, onde a estrutura curricular é igual 
a de estatística. Foi colocado os pontos de vista dos Conselheiros e 
ficou acordado que o Conselheiro Júlio Adolfo iniciará o contato com o 
Professor responsável o Sr. Francisco Louzada. E que posteriormente 
será marcada um encontro entre o Presidente do Conselho Federal, o 
Vice Presidente do Conselho Federal e o Conselheiro Júlio Adolfo e o 
professor Louzada para ajustar algumas questões e que o Conselho 
Federal irá analisar o currículo do curso para então dar ou não o 
registro aos egressos do curso. Nada mais sendo tratado, a presente 
sessão ordinária foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos, pelo 

Vice Presidente Mauricio de Pinho Gama. Rio de Janeiro 25 de junho 
de 2020. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Mauricio de Pinho Gama            Vanessa C. L. Placido dos Santos 
Vice-Presidente do CONFE.                   Secretaria 
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