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ATA DA SESSÃO No 1426 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  TRÊS   DE   JANEIRO   DE   DOIS
MIL   E   DEZESSETE.

Às vinte horas e trinta minutos do dia três de janeiro  de  dois mil e
dezessete (03.01.2017), o Presidente do CONFE dá início à sessão,
convida para secretariá-la a Conselheira Valéria da Motta Leite. Os
presentes,  Conselheiros  LUIZ  Carlos  da  Rocha,   JOIL Teixeira
Operti,  MAURICIO  de  Pinho  Gama,  RICARDO  da  Costa  Silva,
LORENA Bernardo  Vianna,  VALÉRIA da  Motta  Leite,  GONÇALO
Alves  Bezerra  e  o  Coordenador  Técnico  do  CONFE  WILLIAM  de
Souza Cardozo. (1) - FORMAÇÃO DAS COMISSÕES. As Comissões
foram  mantidas  com  as  mesmas  composições,  exceto  pela
substituição do ex-Conselheiro   Dalton Sampaio pelo Conselheiro
recém  eleito  Gonçalo  Alves  Bezerra.  (2)  -  CRIAR  COMISSÃO
PARA  SELEÇÃO  DE  EMPRESA  DE
CONTABILIDADE/ADVOCACIA.  A  Comissão  será  formada  pelo
Presidente,  Vice-presidente  e  Tesoureiro.  (3)  -  NOTICÍCIAS DA
SERASA EXPIRIAN. O contrato para a recuperação do número do
CPF dos profissionais registrados está em fase de fechamento.  (4)
-INFORMAÇÕES  DA  EMPRESA  MUITO  MAIS  COBRANÇA.  O
processo  de  cobrança  das  anuidades  atrasadas  dos  profissionais
registrados no CONRE 7 está sendo executado muito lentamente.
(5) - SITUAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DO BANCO DO
BRASIL. O problema já foi resolvido, devendo funcionar como antes
a  partir  de  janeiro/2017.  (6)  -  INFORMAÇÃO  DO  SALDO  DA
CONTA  BANCO  DO  BRASIL  DIA  31/12/2016.  O  Tesoureiro
informou  que  o  saldo  do  CONFE  em  31/12/2016  era  de  R$
91.000,00,  (NOVENTA E HUM MIL REAIS) sendo R$ 18.000,00
(DEZOITO MIL REAIS) em espécie e R$ 73.000,00  (SETENTA E
TRÊS MIL REAIS em depósito no Banco do Brasil, que fica 
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bloqueado até a conclusão do registro da ata de eleição da nova
diretoria.  (7)  -  OFICIO  TCU  2121/2016  DE  06/12/2016  –
PROCESSO TC 017.583./2016-0 Devido ao recesso de fim de ano
esta correspondência foi  recebida no CONFE no dia 02/01/017. O
documento estabelecia prazo até o dia  (27/12/2016), que já estava
ultrapassado, para cumprimento  de algumas exigências.  Como o
documento não se destina especificamente ao CONFE, mas a uma
série  de  conselhos  de  profissionais,  foi  decidido:  enviar  ofício  ao
presidente do Forum dos Conselhos das Profissões Regulamentadas 
solicitando interferência no sentido auxiliar na solução do problema.
Agendar  visita  ao  TCU  (RS)  para  esclarecimentos.   (8)
-SOLICITAÇÂO DE INFORMAÇÔES DO TCU. (que chegou por e-
mail). Como se tratava de alteração na forma digital de informações
já  prestadas,  será  contactado  o  responsável   pelas  tarefas  de
informática  do  CONFE.  (9) -   ASSUNTOS  GERAIS (9.1)
-COMISSÃO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. Com o propósito de
atender ao TCU, deverá ser elaborada resolução transformando (ou
extinguindo) a Comissão de Informática em Comissão de Informação
ao  Cidadão.  (9.2) -  COMUNICADO  DO  CONRE  6   SOBRE  A
REALZAÇÃO  DE  CONGRESSO  NACIONAL  DE  ESTATÍSTICAS.
Será  encaminhado  via  e-mail  correspondência  com  apreciações
sobre a pertinência da realização do evento. Nada mais sendo dito, a
presente sessão ordinária foi encerrada às vinte e duas horas  e eu,
Valéria  da  Motta  Leite,  secretariei  esta  sessão  ordinária.  Rio  de
Janeiro 03 de janeiro de 2017. ------------------------------------------

Luiz Carlos da Rocha                              Valéria da Motta Leite
Presidente do CONFE.                                Secretário.   
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