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ATA DA SESSÃO No 1453 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  TREZE   DE   SETEMBRO   DE   DOIS
MIL   E   DEZOITO.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia treze de setembro  de  dois
mil  e  dezoito  (13.09.2018),  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,
DALTON  Sampaio,  GONÇALO  Alves  Bezerra  e  o  Coordenador
Técnico do CONFE  WILLIAM  de Souza Cardozo.  (1) –  valor da
ANUIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2019. o índice de reajuste
será o I.P.C.A acumulado dos 12 (doze) meses setembro de 2017 a
agosto  de  2018. (2) –  OFICIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERA  COM  PRAZO  ATE  20  DE  SETEMBRO  DE  2018. O
documento a ser enviado é o produzido pelo contador com xerox das
carteiras profissionais dos dois funcionários efetivos do CONFE. (3)
– OFICIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO T.C.U. Refere-
se ao artigo 92 que fala sobre transparência das informações pelo
sistema  CONFE/CONRE.  O  PARECER  FAVORÁVEL  SERÁ
ENCAMINHADO AOS Conselhos  Regionais.  (4)  –  DENUNCIA AO
CONFE  .   Será  enviado  Oficio  ao  Conselho  Regional  da  3ª  Região
enfatizando  que  o  assunto  é  de  sua  responsabilidade  atuando  o
CONFE como entidade de instância superior. (5) – CANDIDATURA
ÀS  ELEIÇÕES  DO  CONSELHO  FEDERAL.  Será  enviado  Oficio
circular  aos  Conselhos  Regionais,  divulgando  os  prazos  para  as
propostas de candidaturas enfatizando que o Conselho Federal não
cobrirá despesas de deslocamento para o exercício das atividades de
Conselheiros. (6) – RELATÓRIOS DOS CONSELHOS REGIONAIS
SOBRE FISCALIZAÇÃO DAS PESQUISAS ELEITORAIS. Até esta
data, temos os seguintes relatos dos Conselhos Regionais: CONRE
da 1ª Região não houve emissão de auto de intimação, CONRE da 2ª
Região não houve emissão de auto de intimação, foi verificado as
Pessoa Físicas e estavam registradas, CONRE da 3ª Região houve
emissão de auto de intimação, foram emitidos 16 (dezesseis) auto 
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de  intimações  para  Pessoas  Jurídicas,  CONRE  da  4ª  Região  não
houve emissão de auto de intimação, CONRE da 5ª Região houve
emissão de auto de intimação,  foram emitidos  08 (oito)  auto de
intimações  e  1  (um)  regularizado,  CONRE  da  7ª  Região  houve
emissão de auto de intimação, foram emitidos 15 (quinze) auto de
intimações e 1 (um) estatístico regularizou com registro secundário.
(7) – OFICIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. É um
convite  para  um  seminário  sobre  contratação  de  estagiários.  O
Plenário decidiu que não há interesse.  (8) –  REUNIÃO COM OS
PRESIDENTES  E  VICE-PRESIDENTES  DOS  CONSELHOS
REGIONAIS  REALIZADA  EM  10  DE  AGOSTO  DE  2018. Será
enviado  um  Oficio  de  agradecimento  do  Conselho  Federal  pelas
presenças e intensas participações dos representantes, devendo ser
escolhidos textos e fotos para serem inseridos no site do Conselho
Federal.  (9)  –  PROCESSO I.P.T.U. Ficou  decidido  contratar  um
profissional mais ligado a este tipo de assunto (despachante) que
tenha melhor trânsito nas repartições da Prefeitura para desfazer a
série  da  ações  desfavoráveis  ao Conselho  Federal  e  ao Conselho
Regional  da  2ª  Região.  (10)  –  MOVIMENTO DAS  CONTAS. O
Tesoureiro Joil e o Coordenador William mostraram que com a atual
disponibilidade de aplicação em fundo D.I e saldo na conta do Banco
do Brasil, tendo com referência as previsões até dezembro de 2018
e  ainda  levando-se  em conta  que  as  receitas  não  apresentaram
qualquer  crescimento,  mesmo  se  considerando  ser  um  ano  de
eleições  e  possíveis  pesquisas  por  Pessoa Jurídica  que costumam
surgi em tais épocas, a conta de receita tem apresentado expressiva
redução, estando no limite de utilização, deste modo, de agora em
diante, serão feitos esforços de redução de despesas para se chegar
ao fechamento do ano com as contas em dia.  Foi  apresentado o
movimento até agosto, com os seguintes números: disponibilidade
em 31 de agosto R$ 142.789,00 (cento e quarenta  e dois  mil  e
setecentos e oitenta e nove reais), previsão de gasto até dezembro
R$ 144.094,00 (cento e quarenta e quatro mil  noventa e quatro
reais). 
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(11) – CONSELHO REGIONAL DA 7ª REGIÃO PROCESSO
JALES. Será feita uma tentativa de se contatar o Sr. Paulo
Jales  através  da  firma  Muito  Mais  Cobranças.  (12)  -
ASSUNTOS GERAIS.  Aprova a Resolução CONFE nº 326 de
13 de setembro de 2018,  Que altera redação da Resolução
CONFE nº 284, de 15 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a
extinção  do  Conselho  Regional  de  Estatística  da  8ª  região,
alterando a redação do Art.  4º, que passa a vigorar com a
seguinte  redação;  O  saldo  em  conta  corrente  da  região
extinta, passará à conta do Conselho Regional de Estatística
do  CONRE  da  1ª  Região.  O  último  Presidente  do  extinto
Conselho Regional de Estatística – CONRE 8ª Região, Sr. Apolo
Franco Novaes dos Santos, fica nomeado para fazer doações
dos bens do extinto Conselho Regional, para entidade sem fins
lucrativos  e  uso  de  interesse  social,  nos  termos  da  lei
8.666/93 art. 17, II, a). Nada mais sendo tratado, a presente
sessão ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e trinta
minutos,  pelo  Presidente,  e  eu,  JOIL  Teixeira  Operti,
secretariei  esta  sessão  ordinária.  Rio  de  Janeiro  13  de
setembro de 2018. ------------------------------------------------

Gonçalo Alves Bezerra                              Joil Teixeira Operti
Presidente do CONFE.                               Secretário. 
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