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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

 

 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 19/08/2020 – às 17:00 horas 

 

Segue o assunto da Pauta da Reunião; 

 

1- Revisão do Decreto CONFE  

 

Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Luiz Carlos da 

Rocha, Vice-Presidente Mauricio Gama, Tesoureiro Joil Operti, 

Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Antonio Carlos Ferreira, 

Conselheiro Gonçalo Bezerra, Conselheiro Júlio Trecenti, Conselheiro 

Dalton Sampaio, Dr. Amauri Ferreira, Coordenador Técnico William de 

Souza Cardozo, TI Raquel Murta e assistente administrativa Vanessa 

Plácido. 

 

 A Reunião teve início com a fala do Presidente Dr. Luiz Carlos sobre o 

bom diálogo com a assessora Tatiana Severino de Vasconcelos, 

representante da Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da 

Economia, sendo que o Dr. Amauri fez contato direto com assessora e 

conseguiu adiar a entrega do documento para o dia 21/08/2020, cuja 

data anterior era  07/08/2020. O Dr. Amauri informou que a Dra. Tatiana 

foi muito solicita no atendimento ao Confe, tendo transmitido que a 

atual rodada de negociação correspondia à primeira fase do trabalho de 

revisão dos decretos dos Conselhos Profissionais e que outras consultas 

seriam realizadas para revisões e ajustes. A assessora da Secretaria 

Especial também transmitiu que promoverá encontros com cada um dos 

Conselhos. Está inclusive programada uma consulta pública antes de o 

decreto ser enviado para aprovação do Executivo. 

A proposta da Secretaria do trabalho é uniformizar/ padronizar todos os 

decretos e aproveitar a oportunidade para modernizar aquilo que for 

possível. O Vice Presidente Mauricio declarou que ao Art. 3 demandou 

grande parte da análise e discussão e que teria inclusive contato alguns 
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professores para o aperfeiçoamento do Artigo 3. O texto apresentado na 

reunião foi aprovado por todos os Conselheiros, com a inclusão da 

especialidade Jurimetria solicitado pelo Conselheiro Júlio e foi lembrada 

também a Metrologia. O segundo ponto foi a alteração do mandato do 

Presidente de um ano para dois, aprovada por todos. O terceiro ponto 

foi o tempo do mandato de Conselheiro, fixado para quatro anos e 

alterado para três anos pela maioria. Não tendo mais nada a tratar a 

Reunião finalizou às 18:37. 
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