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ATA DA SESSÃO No 1454 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA,  REALIZADA NO DIA  DEZOITO   DE   OUTUBRO   DE
DOIS   MIL   E   DEZOITO.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro  de  dois
mil  e  dezoito  (18.10.2018),  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.G.P.M dos últimos 12 (doze) meses é 10.88%. A anuidade
terá  vencimento  único  em  05  de  fevereiro  de  2019. (2) –
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ QUE PERTENCE AO
CONRE DA 3ª REGIÃO - SÃO PAULO - SP  PARA O CONRE DA
4ª REGIÃO PORTO ALEGRE - RS. Foi decidido que o Presidente do
CONRE  da  4ª  região  será  convocado  para  esclarecer  seus
argumentos. Depois convocar o Presidente do CONRE da 3ª região.
(3) –  COMENTÁRIO DO MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
DAS PESQUISAS ELEITORAIS DE 2018. A profissional Srª Raquel
Murta mostrou os levantamentos que estão sendo feito em conjunto
com o  Conselheiro  Luiz  Carlos  que  subsidiarão  o  trabalho  a  ser
divulgado. Os órgãos de divulgação serão, em princípio, os sites do
sistema CONFE/CONREs (4) – COMUNICAÇÃO SECRETARIA COM
O ADVOGADO DO CONFE. Constatadas algumas dificuldades de
entendimento, serão feitos esforços para melhorar, os Conselheiros
Joil Teixeira e Luiz Carlos combinaram uma visita ao escritório do Dr.
Amauri  Muniz  para  afinar  as  comunicações.  (5)  –  PROCESSO
PAULO JALES  .   O Dr. Amauri Muniz dará termos finais ao processo
enquanto a secretaria do CONFE confirma os endereços obtidos pela
Muito Mais Cobrança embora o Coordenador Técnico do CONFE Sr.
William Cardozo não tenha tanta esperança de sucesso no envio das
cartas.   (6) – fechamento do mês de setembro e previsões
para até o final do ano. O mês de setembro fechou com uma 
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disponibilidade de R$ 120.693,00 (cento e vinte mil  seiscentos  e
noventa  e  três  reais)  sendo  previsto  um  gasto  até  o  mês  de
dezembro de R$ 79.186,00 (setenta e nove mil cento e oitenta e
seis reais), isto é, 66% do total. Sempre lembrando que o CONFE
está administrando o cadastro da antiga 7ª região, executando todo
o trabalho e tendo todos os gastos inerentes a este trabalho.  (7) –
CORRESPONDÊNCIA  RECEBIDA  ATRAVÉS  E-MAIL  DO
PRESIDENTE  DO  CONRE  DA  4ª  REGIÃO. O  Conselheiro  Luiz
Carlos proporá uma resposta ao e-mail solicitando autorização para
negociar uma sala mais coerente com o trabalho ali executado. (8)
-  ASSUNTOS    GERAIS  .     Não houve. 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 18 de outubro de 2018. -------------

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