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Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 12/05/2021 – 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 CONREs;

2.2. Comissões do CONFE;

2.3. Congresso 5ªEdição “Congresso de Estatística –CONE 2021/2;

3. Situação Financeira do Sistema em maio/2021;

4. Fiscalização no Sistema CONFE / CONREs;

4.1 Eleições 2020; 

5. Resolução –Registro de Técnico em Estatística;

6. Resolução de Anistia (Remissão) por idade estudo com adimplentes;

7. Aplicação dos recursos do CONFE;

7.1. Legalidade do investimento, parecer do Dr. Guerra;

8. Cancelamento do CENSO –modelo de manifesto;

9. Recurso do Estatístico Augusto –CONRE-4;

10. Assuntos Gerais 

Ata da reunião Plenária do Conselho Federal de Estatística, realizada às 17:30 horas do 

dia 12 de maio de 2021.

Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Mauricio de Pinho Gama, 

Tesoureiro Joil Teixeira Operti, Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Gonçalo 

Alves Bezerra, Conselheira Jacqueline Agnes da Silveira Santos, Conselheiro Dalton 

Sampaio 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.



 
CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA

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.

2

1.  O Presidente Mauricio de Pinho Gama iniciou a Reunião às 17:32 horas, e abriu a 

votação da aprovação da Ata anterior (28/04/2021), houve mudanças no item 5 da Ata, 

que foi atualizada alterando a decisão. Ficou definido que o CONRE 3 enviará ofício ao 

CONFE explicando e solicitando a situação do registro de técnico em estatística aos 

estudantes da faculdade FMU. Todos os conselheiros foram de acordo com o texto e a 

ATA foi aprovada.

2.1 - Notícias do Sistema CONFE/CONRE’S – O Presidente Mauricio encaminhou a 

pauta da Reunião Presidentes dos CONREs e os Conres não se manifestaram sobre os 

assuntos a serem tratados. O Principal assunto sugerido pelo CONFE é a fiscalização (TSE/ 

normas/ instruções) das eleições 2022 e como relator o Conselheiro Luiz Carlos da Rocha.

2.2. Comissões do CONFE – O Conselheiro Gonçalo encaminhou a atualização dos 

membros das 6 (seis) Comissões do exercício 2021. O Presidente Mauricio se voluntariou 

par fazer o cronograma de reuniões mensais das Comissões do CONFE e enviar para todos 

os conselheiros.

2.3. Congresso 5ªEdição “Congresso de Estatística –CONE 2021 (as inscrições serão on-

line e gratuita) – Foi solicitado um patrocínio ao CONFE, o conselheiro Gonçalo ficou de 

verificar qual tipo de patrocínio, se isso irá envolver custos ao CONFE. 

3. Situação Financeira do Sistema em maio/2021 – O conselheiro Joil informou que a 

situação continua confortável, e a atuação da empresa de cobrança muito mais continua 

gerando resultados positivos. A conta para cobrança do CONRE 7 foi aberta e o convenio 

está ativo. O reembolso para o CONRE 5 não foi realizado até o momento. Ocorreu a 

reunião com o gerente de relacionamento do Banco do Brasil sobre os possíveis 

investimentos de CDB e Tesouro direto, o gerente Bernardo explicou que existe uma carta 

especial de investimentos para autarquias federais.
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4. Fiscalização no Sistema CONFE / CONREs e eleições 2022 – O Conselheiro Luiz Carlos 

ficou a frente desse assunto. Ficou acordado para debater esse assunto na reunião dos 

Presidentes dos CONRE, que ficou agendado para 06/2021. Focando no TSE e o CONFE e 

os CONREs atuando na audiência pública que acontece no final do ano 

5. Resolução –Registro de Técnico em Estatística- Ficou em suspensa a Resolução até a 

comunicação do CONRE 3. O Presidente Mauricio ficou de se comunicar com a Presidente 

Doris.

6. Resolução de Anistia (Remissão) por idade estudo com adimplentes – O Conselheiro 

Gonçalo refez o estudo, com limitações, pois o CONRE 4 não respondeu a tempo. Ocorreu 

a votação entre os conselheiros presentes foi definida a idade para remissão os 70 anos. 

O Presidente Mauricio vai fazer a minuta da Resolução e encaminhar aos Conselheiros.

7. Aplicação dos recursos do CONFE e a legalidade do investimento, parecer do Dr. 

Guerra, foi encaminhado por E. Mail pelo Dr. Bruno Guerra explicando que a autarquia é 

responsável pelo investimento e manter o poder de compra do dinheiro, que aplicação 

em algo seguro como CDB e Tesouro Direto e que não traria nenhum problema unto ao 

TCU.

8. Cancelamento do CENSO –modelo de manifesto, os Conselheiro Ricardo e Luiz Carlos 

ficaram responsáveis da atualização/ revisão do texto e encaminhar para os jornais e 

blogs on-line e solicitar novamente o apoio e divulgação dos CONREs.

9. Recurso do Estatístico Augusto –CONRE-4, o conselheiro Luiz Carlos ficou responsável 

como relator. O conselheiro Luiz Carlos solicitou que fosse pedido um parecer do corpo 

jurídico do CONFE, também foi marcada para o dia 14/05 uma reunião com o Presidente 

Gabriel da 4ª região, Dr. Luiz Carlos e o coordenador técnico do CONFE para compreender 

melhor o processo administrativo imposto ao estatístico.
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            10 – ASSUNTOS GERAIS

Recursos de baixa encaminhados ao CONFE, o Presidente Mauricio sugeriu que fosse 

dirigida aos relatores , após, sua análise.

 Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 19:02 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


