
CONFE - MiNUTA DE ATA DE 12-11-2014 
Presentes: Mauricio, Rogério Garber, Lessio, Joil, Ricardo, Andre, Luiz Carlos e Antônio Carlos e o Coord. 
Técnico William 
 
1 – O Pres. Mauricio iniciou a reunião justificando as ausências dos Cons. Gonçalo, Elisabeth e Dalton. 
 
2 -  Os assuntos 1 (Sugestão de procedimentos para o TCU) e 7 (Relatório 2013 ao TCU), da pauta proposta, 
apesar das ausências de seus relatores, foi amplamente comentado pelo Coord. Técnico William que 
participou ativamente de sua confecção e envio dos dados “on line” ao TCU.  O relatório é muito extenso, 
com um nível de detalhamento muito profundo, o que exigiu muitas horas de trabalho dele, da Cons. 
Elisabeth e da Vanessa.  Para 2014, será igual (ou pior!) 
 
 3 – Situação do Sistema de Cadastro dos Estatísticos – O Pres. Mauricio apresentou a minuta do Manual do 
Sistema – com aprox.  100 págs. e 100  copias de telas - sugerindo que todos dessem uma olhada e 
apresentassem seus comentários. 
Sobre o assunto, o VP. Ricardo sugeriu que se  faça a compra de um cadastro com endereços/e-mails 
atualizados , a partir do CPF / CNPJ.  É de opinião que, mesmo caro, o investimento compensa. 
 
4 – Pesquisas eleitorais – O Cons. Luiz Carlos apresentou dados descritivos e  suas críticas aos resultados das 
prévias publicadas pelas empresas Datafolha e IBOPE.  
Sobre este assunto, o Cons. Garber teceu alguns comentários dizendo que acha que não há fraude nem má 
fé para “resultados comprados”.  Sua experiência em pesquisas autorizam a dizer que muitos erros podem 
vir do campo, do entrevistador  “na ponta” e que, devido a pressão que a mídia exerce para publicação dos 
resultados, principalmente nos dias que antecedem os pleitos, não há tempo para críticas mais apuradas e 
os dados vão para as ruas “in natura”. 
 
  (AQUI DEFINIR  SE SERÃO INSERIDOS ALGUNS DADOS OU NÃO) 
 
5 – Balancete de outubro/2014. – O Tes. Joil mostrou os dados levantados pelo William que são, em resumo, 
os seguintes: 
Saldo em 31/10 -  R$ 156.588,91 
Saldo em 12/11 -   R$ 157.907,79 
Despesas prevista para  Nov - R$   23.844,00 
Despesa previstas para Dez - R$   19.692,00 - Total despesas a vencer: R$  43.536,00 
 
Para a próxima reunião o Tes. Joil prometeu apresentar um quadro completo com a consolidação do 
movimento financeiro de 2014.  (Claro que até novembro!) 
 
6 – O Pres. Mauricio apresentou quadros com as previsões de receita máxima possível para 2014 e 2015 com 
base nos dados de cadastro que ora se tem sem as criticas e atualizações que, se espera, virão com a 
implantação do novo sistema de cadastro. 
-  o estimado para fechar o ano de 2014, com base no realizado até novembro. 
- um valor “teórico” com base no  cadastro (que provavelmente possui vários nomes “não ativos”) dando um 
valor apenas como parâmetro de referência, muito acima do real. 
- a diferença entre estas duas previsões dá aproximadamente R$ 950.000,00, valor possível de ser 
alcançado. 
 
  MAURICIO: AQUI PRECISO CONVERSAR E VER O QUE VAI TRANSCREVER NA ATA 
JOIL PODERIAMOS INSERIR , TALVEZ A TABELA COM AS PREVISÕES, CONSIDERE ISTO 
7 - Assuntos gerais: 



a) - o Pres. lembrou que em 2015 a profissão de estatístico fará 50 anos de regulamentada.  Fez a proposta 
de se fazer uma programação festiva para marcar a data.  A ideia foi aprovada por todos e ele pediu que já 
na próxima reunião se trouxesse sugestões do que seria feito.   
Uma delas, que surgiu de imediato, o Cons. Luiz Carlos acha que se deveria gravar um depoimento (com 
imagem) dos estatísticos Hedio São Martinho, Jubiry e Hervey que vivenciaram os esforços para que a 
regulamentação fosse efetivada com a aprovação da lei.  O VP. Ricardo acha que também se deveria por isto 
em papel  e distribuír a toda mídia impressa sugerindo publicação a respeito. 
 
b) – o Cons. Lessio deu notícias (boas) sobre a implantação do Conre 6ª mostrando que já têm o CNPJ, estão 
construindo o site, foi implantado nos micros do Conselho o gerenciador financeiro da conta do Banco do 
Brasil que permite a emissão de boletos e controla a cobrança registrando pagamentos e o inadimplemento. 
 
 c) – O Cons. Lessio informou que a C.N.J.  está contratando profissionais estatísticos para atuarem nos 
Tribunais.  O Cons. Antônio Carlos lembrou que em alguns países (USA, por ex.) há sistemas implantados nos 
Tribunais, altamente elaborados que permitem até a informação de se ganhar ou perder um determinado 
tipo de causa, em um determinado Tribunal. 
 
d) o Cons. Garber fez uma breve narrativa de seu  problema em prestar serviço a BR Distribuidora tendo em 
vista que o cadastramento das firmas está condicionado a filiação à ABEP.  Afirmou que tem farta 
documentação sobre o assunto, principalmente troca de correspondências em que ele alerta que tal 
procedimento não tem respaldo legal, e, mesmo assim, a BR afirmando que “eles fazem as leis” e que “a lei 
lá é assim”.  O Pres. Mauricio lembrou que o CONFE fez uma consulta ao Dr. Pedro para saber que atitude 
tomar neste caso.  Ate esta data o Dr. Pedro não havia respondido. 


