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ATA DA SESSÃO No 1430 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  DEZ   DE   MAIO   DE   DOIS   MIL
E   DEZESSETE.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia onze de maio  de  dois mil e
dezessete (10.05.2017), 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) –  O presidente Luiz  Carlos  da
Rocha comunica ao Plenário que estará Ausente  de 19/05/2017 a
30/05/2017, assumindo a Presidência do Conselho Federal  o Vice
Presidente Mauricio de Pinho Gama. (2) – Apresentação do novo
Advogado do CONFE. O Presidente do CONFE informa que após a
seleção  das  propostas  encaminhadas  para  a  contratação  dos
trabalhos advocatícios, foi selecionada a candidatura do Advogado
Dr. Amauri Ferreira Muniz para entrevista com a Diretoria do CONFE
e aprovada a sua proposta.  (3)  –  Contratação da Analista de
Sistema. Submetido a discussão da necessidade de avançar com o
desenvolvimento do CNE,  foi  analisada a proposta da Srª Raquel
Murta analista responsável pela construção do CNE. O Plenário votou
a favor do seu contrato por 2 (dois)meses com remuneração mensal
de  R$3.000,00  (três  mil  reais). (4) –  Aquisição  do  Laptop
Samsung. Apresentado ao Plenário o Laptop Samsung adquirido por
melhor preço na consulta On-line. (5) –  Relatório de Gestão do
T.C.U. Em processo de finalização. (6) – Relato das Contas do
CONFE e do Sistema.  Feito pelo Tesoureiro Senhor Joil,  Relator
(7) - Convite da 5ª região ao I Painel Estatístico. O Presidente
fez contato telefônico com a Presidente Eulina Silva do Conre da 5ª
região agradecendo o convite e fazendo votos de pleno sucesso ao
evento comemorativo do dia do estatístico. Comunicou ainda que 
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por razões de contenção de despesas não será possível  colaborar
com o referido evento. (8) - Participação do Vice- Presidente no
congresso da 6ª região (MG). Relator Vice - Presidente Mauricio
de Pinho Gama. (9) – Criação do Site da 7ª região. Aprovada a
decisão de abrir a página independente para a 7ª região. O formato
do site a manutenção e as despesas serão combinados com a dona
Vera. (10) - Ofício T.C.U. Decisão unânime em contatar os técnicos
responsáveis  pelo  documento.  (11) – Apostila  do professor  L.
Câmara. Vincular noticias  da obra e criar link no site para acesso.
(12) - Oficio do Ministério Público Federal. Foi decidido marcar
entrevista com a juíza Daniela para esclarecimento da situação do
Confe/Conre.  O  Coordenador  técnico  William  levará  o  ofício  a
procuradoria para solicitar a entrevista. (13) – Assuntos Gerais.
Não houve.  Nada mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi
encerrada às Vinte e Trinta horas, Pelo Presidente Luiz Carlos da
Rocha e eu, Joil Teixeira Operti, secretariei esta sessão ordinária. Rio
de Janeiro 11 de Maio de 2017. -----------------------------------------

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