
 
 

         CONSELHO   FEDERAL   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 

 

ATA DA SESSÃO No 1461 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  QUATORZE   
DE   FEVEREIRO   DE   DOIS   MIL   E   DEZENOVE.   

 

 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatorze de fevereiro  de  
dois mil e dezenove (14.02.2019), 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) – 
APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. Após debates 
envolvendo o item 3 – Plano de ação para o exercício de 2019 ( 

assunto que voltará nesta reunião). (2) – PROPOSTA DE AÇÃO DE 
GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2019. Na parte de atualização de 
currículos, o Conselheiro Dalton Sampaio sugeriu que seja nomeado 
um coordenador para por ordem nos trabalhos sendo o Vice-
Presidente Mauricio Gama escolhido por consenso. Quanto a 
instituição de novo registro (para mestrado, outras profissões, etc) 
este item deverá também ser tratado e resolvido. (3) – REUNIÃO 
DO FÓRUM EM BRASÍLIA (CONSELHÃO). Após relato do 
Estatístico Antônio Carlos, representante do Conselho Federal no 

Conselhão, ficou decidido, também atendendo sugestão do 
Conselheiro Ricardo da Costa já exposto na reunião anterior, que o 
Conselho Federal será sempre representado pelo Estatístico Antônio 
Carlos sempre que houver sua disponibilidade em Brasília. (4) – 
CONTRATO DA RAQUEL. Ficou decidido que será corrigido pelo 
I.P.C.A, mesmo dos empregados do CONFE, e o valor será de R$ 
3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais) mensais. (5) 
– REDISTRIBUIÇÃO DAS JURISDIÇÕES DOS CONSELHOS 
REGIONAIS. O Vice-Presidente Mauricio Gama distribuiu cópia do 
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trabalho que embasará este assunto a ser discutido no encontro com 
os Presidentes dos Conselhos  
 
 
Regionais a ser realizado em maio. (6) – REUNIÃO DO SISTEMA 
CONFE/CONRE’s. O Conselho Federal consultará os Conselhos 
Regionais para decidir a duração, se 1 (um) ou 2(dois) dias. O 
representante do Conselho Regional da 6ª região ficou de enviar 

uma programação para ser seguida. Nesta reunião será enfatizado 
que algo PRECISA ser feito com os inadimplentes com anuidade. 
(7) – ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS. Mantida a decisão de 
se eleger 12 (doze) novos Conselheiros. O Conselheiro Joil Teixeira 
insistiu que a única maneira de se conseguir é aceitar participação 
por vídeo conferencia nas reuniões. Embora o Presidente Luiz Carlos 
e o Vice-Presidente Mauricio Gama insistam que houve uma 
experiência e não deu certo. O Conselheiro Joil Teixeira insiste que 
foi por falta de conhecimento de como fazer. Quanto a cargos na 

mesa diretora não houve consenso. (8) – PRESTAÇÃO DE 
CONTAS (JANEIRO DE 2019 ATÉ 14 DE FEVEREIRO DE 2019). 
Houve um debate se as contas deste exercício estão piores ou iguais 
às do exercício de 2018. O tesoureiro Joil Teixeira ficou de arruma 
melhor o demonstrativo para embasar uma conclusão. O Conselheiro 
e Tesoureiro do CONFE Joil Teixeira comunicou aos Conselheiros que 
fará uma cirurgia complexa prevista para o dia 12 de março, que o 

tirará de circulação por, no mínimo, 30 dias. (10) – ASSUNTOS 

Nada mais sendo tratado, a presente sessão GERAIS. Não houve. 

ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e dez minutos, pelo 
Presidente, e eu, JOIL Teixeira Operti, secretariei esta sessão 
ordinária. Rio de Janeiro 14 de fevereiro de 2019. --------------------
------------------------------------ 
 
 
 

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


