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 Ata da Reunião Plenária on-line  do CONFE dia 09/06/2021 – às 17:30 horas 
 

Pauta da Reunião; 

 
1 . Aprovação da Ata da Reunião anterior 

2 . Notícias do Sistema CONFE/CONRE’S 

2.1. Pauta da reunião Presidentes CONRE’s 

2.2. Comissões do CONFE 

2.3. Resposta do MEC/CNEsobre ensino em EAD 

2.4. Congresso e conferências promovidos pelos CONRE’s 

3. Situação Financeira do Sistema em Junho/2021 

4. Fiscalização no Sistema CONFE / CONRE’S 

4.1.Pesquisas não registradas no TSE 

5. Comissão de Mérito -Estatístico em Emérito Edição/2021 

6. Comissão de Comunicação e Redes Sociais 

7. Alunos da FMU pedem Registro de Técnico 

Foi encaminhado para o CONRE 3 um email solicitando um ofício explicando a situação da 

FMU, e o CONRE 3 informou que quando tiver uma resposta será encaminhado ao CONFE. 

Estamos no aguardo. 

8. Acompanhamento das finanças e gastos dos CONRE’S 

9. Ensino em EAD –Ofício do CONRE-2 

10. Recibo de envio de 20 % dos inadimplente solicitado pelos CONRE’S 

Foi compreendido pelo Presidente Mauricio e pelo Tesoureiro Joil que o próprio extrato 

dos CONRES aparece esse repasse automático e não é necessário nenhum documento a 

mais.  

11. Assuntos Gerais 

11.1. Implantação do Certificado Oficial de Registro 

11.2. Não resposta ao Ofício enviado pelo CONRE-5 
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Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Mauricio de Pinho Gama, 

Vice-Presidente Marcio Bartolomeu Azevedo da Costa, Tesoureiro Joil Teixeira Operti, 

Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Gonçalo Alves Bezerra, Conselheiro 

Rogerio Garber, Conselheiro Julio Adolfo Zucon Trecenti, Conselheira Jacqueline Agnes da 

Silveira Santos, Conselheiro Dalton Sampaio, Conselheiro Antônio Carlos Ferreira dos Santos 

e o Conselheiro Luiz Carlos da Rocha.  Presentes ainda o Coordenador Técnico William de 

Souza Cardozo, TI Raquel Murta e a assistente administrativa Vanessa Plácido. 

 

1. O Presidente Mauricio de Pinho Gama iniciou a Reunião às 17:37 horas, e abriu a 

votação da aprovação da Ata  de maio, todos foram de acordo e a ATA foi aprovada. 

 

2.  Notícias do Sistema CONFE/CONRE’S; 

 

2.1 - A pauta da reunião dos Presidentes do dia 29 de junho de 2021 foi fechada , o 

Presidente Mauricio comentou que o nível de comunicação/ ou não comunicação  dos 

Conres não está satisfatória, não houve envolvimento por parte do Sistema. 

2.2  - As comissões do CONFE estão com as reuniões agendadas até o final do ano. As 

comissões de Redes socias e de mérito estão com os projetos em andamento.  

2.3 - O CONFE recebeu um ofício do MEC sobre o EAD mandou para a comissão de ensino 

e educação aguardando a resposta dessa câmera para dar seguimento ao assunto.  O 

Conselheiro Luiz Carlos e o Presidente Gabriel do CONRE 4 estão trocando informações 

e juntando informações.  

2.4 -  O Presidente Maurício informou sobre congressos , seminários e simpósios realizados 

pelos CONREs. Os conselheiros e o Presidente Mauricio relatam a importancia de estar 

presente de alguma forma, com apoio institucional, apoio financeiro e dessa maneira 

mostrar o dinamimismo de todo o Sistema apesar de estarmos em pandemia. 

 

3 -  Situação Financeira do Sistema em Junho/2021 , o Conselheiro Joil  falou que o caixa 

está bem, as despesa mensais giram em torno de R$28.000,00 a R$30.000,00 . No ponto 

de vista financeiro estamos tranquilos até o final do ano.  Seria bom aplicar uma parte em 

bens e Imóveis já que não somos donos da na sua própria sala. A ideia seria aplicar um 

http://www.confe.org.br/


 

Av. Rio Branco, nº 277- Grupo 909 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.040-904 
Tels: (21) 2220-1058 / (21) 2262-1709 - www.confe.org.br - E-mail: confe@confe.org.br 

Aviso de confidencialidade  
Este documento do Conselho Federal de Estatística - CONFE, autarquia federal, é enviado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo 
profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se o(a) senhor(a) a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o 
equívoco.                                                                        3  

conjunto maior no centro da cidade de 100 m a 250 metros quadrados até R$ 250.000,00 . 

O dinheiro da conta do CONRE 7 também foi aplicado em um fundo para autarquias do BB.   

O Vice Presidente solicitou as informações da cobrança da empresa Muito Mais  para o 

exercicio  2022, o que vai acontecer? Como está essa arrecadação e como vai ficar, já que 

uma boa parte de PF e PJ já efetuaram o acordo e efetuaram o pagamento. 

 

4 - Fiscalização no Sistema CONFE / CONRE’S  

Pesquisas não registradas no TSE 

O Conselheiro Luiz Carlos combinou que trataria desse assunto no dia da Reunião do dia 

29/06 com os Presidentes dos CONREs. 

E fará uma apresentação juntamente com o Presidente do CONRE 4 região, que vem 

juntando vários documentações sobre o assunto. 

 

5. Comissão de Mérito -Estatístico em Emérito Edição/2021 

O Presidente Mauricio solicitou aos CONREs que encaminhasse  até 5 nomes de estatísticos 

(as) que fossem relevantes para receber o título de estatístico emérito. A ideia é entregar 

um diploma no próximo ano no dia do estatístico além do certificado, alguma premiação 

para o homenageado. 

 

6. Comissão de Comunicação e Redes Sociais 

O Cnselheiro Gonçalo informou que as reuniões estão ocorrendo como planejado. Uma 

questão levantada foi a mudança da Loo do CONFE/Conres. A criação de uma identidade 

visual unificada para o Sitema. 

A possibilidade de contratar uma empresa para fazer esse serviço foi sugerido pelo Vice - 

Presidente Marcio. Essa identidade visual proposta deve trazer uma certa jovialidade, 

moviemto, acessibilidade e confiança. Uma proposta para as  mídias (instagram/zap)  e a 

essas propostas de mudanças podem ser também através de um concurso interno, com os  

estatístico. O Conselheiro Gonçao falou mesmo que não se contrate uma empresa a T.I 

Raquel Murta poderia sugerir algo.  
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7. Alunos da FMU pedem Registro de Técnico 

Foi encaminhado para o CONRE 3 um email solicitando um ofício explicando a situação da 

FMU, e o CONRE 3 informou que quando tiver uma resposta será encaminhado ao CONFE. 

Estamos no aguardo. 

 

8. Acompanhamento das finanças e gastos dos CONRE’S 

O VicePresidente sugeriu uma padronização do Sistema, onde todos possam ter a 

informação do que entrou de recursos, o que saiu e como foi gasto. 

Fixar valores destinado a fiscalização, a modernização , a programas, a especialização do 

funcionários. Ter uma reserva financeira para eventuais contra tempos. Todos 

concordaram com a importância. O sistema  não é fiscalização dos CONREs e sim um 

acompanhamento, controle da receita e  das despesas e das ações do CONRE.  

 

9. Ensino em EAD –Ofício do CONRE-2 

O Conre 2 encaminhiu um ofício com vários anexos, relatndoa problem´tca do cusos 

deeatíssca em EAD. O Conselhe Luiz Carlos leu todo o material e fez um resumo para os 

Conselheiros. O documento do CONRE 2 analisou vários pontos; grade curricular, hora/ 

aula do curso, valores do curso, diretrizes. Ele relatou ser um material extenso para análise, 

O Presidente Mauricício sugeriu uma comissão para tratr do EAD. Todos presentes 

concordaram. A comisão será formada pelo Conselheiro LUIZ  CARLOS  DA  ROCHA, 

ANTÔNIO  CARLOS, RICARDO  DA  COSTA  SILVA, a  Conselheira  do  CONFE JACQUELINE 

AGNES DA SILVEIRA SANTOSe um Conselheiro do CONRE 2ª Região. 

 

10. Recibo de envio de 20 % dos inadimplente solicitado pelos CONRE’S 

Foi compreendido pelo Presidente Mauricio e pelo Tesoureiro Joil que o próprio extrato 

dos CONRES (junto ao BB) aparece esse repasse (e a porcentagem destinada ao CONFE) 

automático e não é necessário nenhum documento a mais.  

 

11. Assuntos Gerais 
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11.1. Implantação do Certificado Oficial de Registro 

Foi emitido o layout, ofício e manual para os CONREs do Certificado Oficial de Registros. 

Agora quando um estatístico recebe seu registro, também recebe o Certificado. 

 

11.2. Não resposta ao Ofício enviado pelo CONRE-5 

Ficou acordado entre os conselheiros presentes reencaminhar o ofício do pedido de 

resposta Ofício CONFE 09/ 2021 e falar com advogado sobre os cálculos trabalhistas. 

 

Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 19:32 min., tendo sido secretariada 

por mim Vanessa Plácido que assina a presente Ata juntamente com o Presidente do 

CONFE Mauricio de Pinho Gama. 

 

 

 

______________________     ________________________________ 
  Mauricio de Pinho Gama                 Vanessa Costa Lima Placido dos Santos 

 Presidente do CONFE    Assistente Administrativa do CONFE 
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