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ATA DA SESSÃO No 1432 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  VINTE E SEIS   DE   JULHO   DE
DOIS   MIL   E   DEZESSETE.

Às  dezoito  horas  do  dia  vinte  e  seis  de  julho   de   dois  mil  e
dezessete (26.07.2017), 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,
GONÇALO  Alves  Bezerra  e  o  Coordenador  Técnico  do  CONFE
WILLIAM de Souza Cardozo. (1) – INCLUSÃO DO CPF NO C.N.E.
A Fase 1 do projeto de implementação do CNE foi cumprida com a
incorporação dos CPF obtidos da SERASA. Foi tomada a decisão de
fazer um rebatimento do banco de dados do CONFE com o CNE na
tentativa de preencher os “buracos” existentes. Será incluído nessa
Fase 2 a informação da situação dos pagamentos dos registrados.
Para isso se decidiu renovar o contrato da a analista Raquel Murta
por mais três meses, Julho, Agosto e Setembro. (2) -  SITE DA 7ª
REGIÃO. Foi  decidido  implementar  o  site  da  7ª  Região  cujo
orçamento para montagem e manutenção será levantado com a Sra
Vera. O pagamento da feitura e manutenção será debitado na conta
da 7ª Região. O desenho e conteúdo serão definidos pelo pessoal da
Secretaria. (3) – T.S.E. Continuamos em contato com o TSE para a
marcação da reunião técnica. Aguardando suspensão do período de
recesso. (4) – AS CONTAS DO CONFE. Sob a responsabilidade do
tesoureiro, conselheiro Joil, foi transferida para a próxima reunião de
Agosto  quando  será  separada  a  7ª  Região.  (5)  - VIAGEM  DO
TESOUREIRO. Confirmada para Setembro e Outubro a viagem do
Conselheiro Joil Teixeira Operti tesoureiro do CONFE ao exterior com
sua respectiva licença ao cargo.  (6) – A COBRANÇA DA MUITO
MAIS. Naturalmente vem diminuindo de intensidade, mas o saldo
da cobrança foi considerado positivo, além da expansão do arquivo
dos  registrados.  O  plenário  deverá  determinar  o  futuro  do
relacionamento com a empresa. (7) – ELEIÇÃO. Para simplificar o 
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Processo de tramitação da documentação no final do ano, o plenário
decidiu  antecipar  a  eleição  do  Conselho Federal  e  dos  Conselhos
Regionais,  segundo a seguinte programação: Eleição e Posse dos
Conselheiros dos CONRE’s : Eleição será no dia 08 de novembro de
2017 e a posse será no dia 14 de novembro de 2017. Eleição e
Posse  dos  Conselheiros  do  CONFE:  Eleição  será  no  dia  07  de
novembro e a posse será no dia 14 de novembro de 2017.  (8) -
FAP e NTEP. O presidente Luiz Carlos informou sobre o conteúdo e
objetivo do Documento. FAP e NTEP Questões Perturbadoras. (9) –
COMISSÃO  QUE  ADMINISTRAVA  O  CONRE  7ª  REGIÃO.  O
Plenário  do  CONFE  decidiu  notificar  o  estatístico  Paulo  Rubens
Oliveira Jales de Carvalho, no período que ficou à frente do Conselho
Regional  de  Estatística  da  7ª  Região,  para  presta  conta  da  sua
administração.  (10) – Assuntos Gerais.  Não houve.  Nada mais
sendo dito, a presente sessão ordinária foi encerrada às Vinte horas
e trinta minutos,  Pelo  Presidente Luiz  Carlos da Rocha e eu,  Joil
Teixeira Operti, secretariei esta sessão ordinária. Rio de Janeiro 26
de Julho de 2017.---------------------------------------------------------

Luiz Carlos da Rocha                              Joil Teixeira Operti
Presidente do CONFE.                              Secretário.  
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