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ATA DA SESSÃO No 1431 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  TREZE   DE   JUNHO   DE   DOIS
MIL   E   DEZESSETE.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia treze de junho  de  dois mil
e  dezessete  (13.06.2017),  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) – Inclusão do CPF no C.N.E. –
Analista  Raquel  Murta  –  Dos  3.000  registros  preenchidos  pelo
SERASA, já foram inseridos no CNE cerca de 2.000. Alguns registros
suscitam dúvida devido, por exemplo a data de nascimento muito
remota e homonímia. Será solicitado aos Conselhos Regionais que
enviem  seus  bancos  de  dados  de  registrados  atualizados  para
possibilitar  inserções  adicionais.  (2)  -  A  Sistema  de
comunicações  para  transmissão  on-line  das  reuniões  do
Conselho Federal. O  SKYPE  já  está  instalado  no  notebook
sendo  o  próximo  passo  o  cadastramento  dos  Conselhos
Regionais  nos  contatos  para  efetivação  das  chamadas  de
conferência.  (3) – Financeiro.  O  Tesoureiro  Joil  apresentou  o
resumo da situação financeira do Conselho Federal  atualizado até
maio.  A  ressaltar  o  aumento  das  despesas  em  maio  devido
antecipação de gastos com pessoal referente a junho e a previsão de
despesas até o final do ano no entorno de 70% do saldo em 31 de
maio. Os quadros demonstrativos estão em anexo. (4) – Viagem a
Belo Horizonte. O Vice-Presidente Mauricio fez um relato de sua
participação  no  Congresso  de  Estatística  em  Belo  Horizonte
ressaltando  a  atuação  da  empresa  proprietária  do  software  SAS,
apontada  por  ele  como  a  verdadeira  organizadora  do  evento.
Classificou como perfeita a organização e a participação da plateia
inclusive em sua palestra, a última do evento com grande interação
por  parte  dos  assistentes.  Estimativa  de  300 participantes  sendo
metade composta por estudantes de estatística. 

Av. Rio Branco, n.º 277, grupo 909   -  Centro -  Rio de Janeiro / RJ  -   CEP 20.040-904  -   Telefax  (21) 2220-1058
http://www.confe.org.br                    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 equivoco.

1

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


         CONSELHO   FEDERAL   DE   ESTATÍSTICA

Surpreendente!  (5)  – Montagem  do  site  para  o  Conselho
Regional  da 7ª região. –  A analista Vera fez  uma proposta.  O
Presidente Luiz  Carlos enviou por  e-mail  aos conselheiros e pede
opinião.  (6) – Viagem ao TSE – o Vice Presidente Mauricio e o
Conselheiro  Gonçalo  estão  preparando  o  documento  que  será
entregue em mãos  à Secretaria do TSE. Data: 26 de julho e ida ao
fórum dos Conselhos em 27 de julho.  (Foi lida a minuta).  (7) –
Viagem ao TCU – Delegacia de Porto Alegre – Luiz Carlos e Joil
vão estudar o relatório de gestão para discutir com os conselheiros
do TCU qual a melhor maneira de atendê-los. (8) – Secretária do
CONFE – Será programada uma reunião com a diretoria, o contador
e  o  Assessor  Jurídico  para  decidir  como  agir  para  resolver  as
pendências  relativas  a  este  assunto.  (9)  -  Antecipação  das
eleições - O Coordenador Técnico do CONFE Sr. William definiu que
para esta gestão não tem como se alterar os mandatos. O que se
pode  fazer  para  facilitar  os  trabalhos  do  Conselho  Federal  e  os
Conselhos Regionais seria:  A -  antecipar para julho o prazo para
inscrição  para  novos  conselheiros.  B  -  antecipar  a  eleição  para
outubro com prazo de 72 horas para a votação.  C -  antecipar a
posse  para  novembro.  Todas  estas  providências  carecem  de
resolução a ser emitida imediatamente.  (10) – O Presidente Luiz
Carlos informou que o relatório de gestão já foi enviado dentro do
prazo.  (11) –  O  Vice  Presidente  Mauricio  informou  que  foram
expedidas correspondências de boas vindas aos novos estatísticos,
sendo as cópias distribuídas na reunião além de se decidir por uma
cópia  no  site.  (12) – Assuntos Gerais.  Não houve.  Nada mais
sendo dito, a presente sessão ordinária foi encerrada às Vinte e uma
horas,  Pelo  Presidente  Luiz  Carlos  da  Rocha  e  eu,  Joil  Teixeira
Operti, secretariei esta sessão ordinária. Rio de Janeiro 13 de Junho
de 2017.-------------------------------------------------------------------

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