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Ata da Reunião Plenária Online do CONFE 
Dia 11/08/2021 às 17h30 

 
Pauta da Reunião: 
 
1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 

2 – Notícias do sistema CONFE/CONRE’s;  
       2.1 – Estatísticos eméritos; 
       2.2 – Compra da sala- providências; 
       2.3 – Compra da sala - contato com o CONRE-2. 

3 – Situação financeira do sistema Julho/2021;  
Adiado o tema por ausência do relator 

4 – Notícias/ andamento – comissão EAD; 

5 – Proposta da empresa Muito Mais, para cobrança dos boletos de Anuidades de 2022;  
Adiado o tema por ausência do relator 

6 – E-mail do senhor Osdilelmo Menon, pode se inscrever no Conselho CONFE, uma vez que de acordo  
com a lei nº 5.194 - de 24 Dez 1966; art. 7º - legalidade para assinar pesquisa; 

7 – Acompanhamento de gastos dos CONRE’s;   
Adiado o tema por ausência do relator 

8 – Assuntos gerais. 

 
Conselheiros presentes na Reunião online:  

Presidente Mauricio Pinho Gama; 
Tesoureiro Joil Teixeira Operti (não pode ficar durante toda a reunião); 
Conselheiro Luiz Carlos da Rocha; 
Conselheiro Gonçalo Alves Bezerra; 
Conselheiro Antônio Carlos Ferreira dos Santos; 
Conselheira Jacqueline Agnes da Silveira Santos. 

 
Presentes ainda o Coordenador Técnico William de Souza Cardoso e a TI Raquel Murta. 
 
A reunião deu início às 17h40 com a palavra o Presidente Mauricio Pinho Gama relando sobre os 
Estatísticos Eméritos (candidatos enviados pelos CONREs) eleitos pela Comissão de Mérito, são eles: 
 
 - PEDRO ALBERTO MORETTIN 
 - RUBENS MURILLO MARQUES 
 - MARILENE DIAS BANDEIRA 
 - JOSÉ FRANCISCO SOARES 
 - ELZA SALVATORI BERQUO 
 
O Conselheiro Luiz questionou que os escolhidos, argumentando que a escolha foi voltada mais para área 
acadêmica, e que ele acredita de deveria ser mais voltado para os estatísticos que contribuíram mais pela 
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profissão. Diante da explanação do Conselheiro Luiz, a Conselheira Jacqueline Agnes mencionou que a 
resolução que rege a homenagem supra citada deve ser reavaliada para a próxima homenagem e que 
para a homenagem deste ano deveria seguir para os Estatísticos indicados e já eleitos pela Comissão. Os 
demais Conselheiros presentes concordaram com a sugestão da Conselheira Jacqueline Agnes; 
 
O Presidente Mauricio Gama deu seguimento na reunião relatando sobre a compra da sala 1207 no 
edifício São Borja, no valor de R$ 215.000,00 e que tinha entrado em contato com um Advogado 
imobiliário que orçou em 4 (quatro) salários-mínimos o valor de seus serviços advocatícios (consultas e 
certidões, confecção de contrato entre outros) para compra da sala. 
Os Conselheiros Gonçalo Alves e Antônio Carlos aprovaram a compra da sala e a contratação do advogado 
acima mencionado. A Conselheira Jacqueline Agnes mencionou sobre a questão jurídica sobre a compra 
para sala pelo Conselho, sendo o Conselho uma Autarquia, onde foi esclarecido que não há impedimento 
para tal. O Conselheiro Luiz Carlos da Rocha, propôs uma nova reunião para ser estudado melhor sobre 
como deveria ser invertido o dinheiro disponível para compra da sala. O Conselheiro Gonçalo Alves disse 
que a compra da sala é um bom investimento, seguro e que hoje o CONFE não possui uma sede própria 
estando sediado em uma sala disponibilizada pelo CONRE-2. Mesmo com a argumentação do Conselheiro 
Gonçalo Alves, o Conselheiro Luiz Carlos disse não ter convicção para tal decisão. O presidente Mauricio 
esclareceu estar cansado de tratar deste assunto e que a indefinição do Conselho o leva a não tratar mais 
do mesmo por considerar esgotado o tema. Chamou a atenção dos esforços despendidos até então, várias 
reuniões, inclusive com o Banco do Brasil, e visitas as instalações de diversos conjuntos, contatos etc. 
 
O Presidente Mauricio Gama deu seguimento na reunião relatando sobre o questionamento do CONRE-5 
sobre a cobrança realizada pela empresa Muito Mais estar em consonância a lei e que o advogado do 
CONFE emitiu um parecer esclarecendo a cobrança está em conformidade com a lei. Todos os 
Conselheiros concordaram com o parecer emitido pelo advogado do CONFE e o mesmo deverá ser 
enviado ao CONRE-5; 
 
Dando seguimento da reunião o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Luiz Carlos da Rocha que 
relatou sobre o tema EAD – proposta de resolução, onde já foi redigida uma minuta que será enviada aos 
demais conselheiros para apreciação; 
 
Passando para o próximo tema o Conselheiro Luiz Carlos esclareceu que Sr. Osdilelmo solicitou registro 
no CONFE com base na lei supracitada nos itens da pauta, foi decido enviar ao Sr. Osdilelmo a Lei do 
CONFE que rege que o registro deve ser emitido para os profissionais que possuem ensino superior em 
Estatística; 
 
O Presidente Mauricio levantou a discussão sobre o tema de acompanhamento dos gastos dos CONRE’s, 
com base nas diversas sugestões do TCU que esclareceu que o papel do Conselho Federal é 
controlar/acompanhar os gastos de suas regionais, e devido a isto tinha solicitado ao Vice-Presidente 
Marcio Bartolomeu desenvolver um sistema/procedimento (protocolo) para o acompanhamento dos 
gastos realizados pelos CONRE’s.  
 
No tema assuntos gerais, o Coordenador Técnico William Cardozo relatou a sua preocupação com as 
solicitações de baixa de registro, onde grande parte das solicitações tem ocorrido devido a falta de 
orçamento para o pagamento da anuidade. O Presidente Mauricio Gama solicitou ao Coordenador 
Técnico William Cardozo que o enviasse uma listagem dos pedidos de baixa para que seja realizado um 
estudo sobre o tema. 
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Sem mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 19h55.  
 
Assinam a presente ATA a TI Raquel Murta e o presidente do CONFE Mauricio Gama 
  
 
 
 
Mauricio Pinho Gama  
Presidente do CONFE 
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