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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 27/11/2020 – às 17:00 horas 

 

Pauta da Reunião; 

 

1 - Contratação do novo escritório de advocacia para assumir o Processo 

do CONRE 5ª- Trabalhista funcionária Regina. 

 

 Ata da reunião extraordinária do Conselho Federal de Estatística, realizada 

às 17 horas do dia 27 de novembro de 2020. 

 

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

Rocha, Vice-Presidente Mauricio Pinho Gama, Tesoureiro Joil Teixeira 

Operti, Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Antônio Carlos 

Ferreira dos santos, Conselheiro Gonçalo Alves Bezerra,  justificadas as 

ausências dos Conselheiros: Júlio Adolfo Zucon Trecenti, Dalton Sampaio 

e Evandro Pereira Arsênio; ainda presentes o Coordenador Técnico 

William de Souza Cardozo, a TI Raquel Murta e a assistente 

administrativa Vanessa Placido. 

O Presidente Luiz Carlos abriu os trabalhos da Reunião às 17:05 horas, 

informou que foram realizadas consultas sobre a ação trabalhista do 

Conre 5 com os advogados; Dr. Francisco Eduardo Gomes Teixeira e Dr. 

Maurício Miranda Durães, ambos declinaram de enviar as propostas. Os 

escritórios de advocacia Dr. Bruno Guerra e a Drª Luciana Gonzalez dos 

Santos apresentaram proposta. A Drª Luciana Gonzalez dos Santos 

encaminhou sua proposta ao Confe com antecedência e foi enviada aos 

conselheiros e analisada antes desta reunião plenária. O presidente 

Informou que realizou hoje, às 15:00 horas, reunião com o Dr. Bruno 

Guerra, com a presença do Vice-Presidente Mauricio Gama e do 

Conselheiro Antônio Carlos, com o objetivo de detalhar a primeira 

proposta enviada e alterar o escopo de sua ação no caso do processo da 

Bahia – CONRE 5.  A nova proposta do escritório Souza Guerra foi 

recebida 5 minutos antes da reunião e enviado imediatamente para os 

e-mail dos presentes. Ao mesmo tempo para facilitar a troca de ideias, a 

http://www.confe.org.br/
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

proposta foi lida no ato, pela secretaria Vanessa, para análise. Foi 

relatado ainda pelo presidente que o diálogo com o Dr. Bruno Guerra na 

reunião das 15h foi esclarecedor. Em seguida começou a troca de ideias, 

discussões e avaliações.  

O Adv. Guerra apresentou dois contratos de assessoria jurídica: o 

primeiro de assessoria permanente para atender as demandas jurídicas 

do Confe (pedido por nós na reunião das 15h), o segundo de assessoria 

específica ao processo trabalhista do CONRE 5-Salvador Bahia.  

A proposta encaminhada para representar o CONFE no processo 

trabalhista foi aprovada pelos conselheiros de forma unânime. A segunda 

proposta foi lida e discutida e se decidiu que seria julgada mais adiante.  

Também foi decido por unanimidade na reunião, que Dr. Amauri Ferreira 

Muniz terá o contrato de assessoria jurídica rescendido com o CONFE a 

partir de 1º de dezembro de 2020. O tesoureiro Joil Operti fará o contato 

com o Dr. Amauri solicitando que o mesmo substabeleça sem reserva a 

procuração a favor do escritório Souza e Guerra.  

Finalmente, foi aprovado por unanimidade ofício redigido pelo Vice-

Presidente Mauricio a ser encaminhado, o mais breve possível, para o 

CONRE da 5ª Região, que trata de alocação de recursos para o CONFE.  

Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 18:10, tendo sido 

secretariada por mim Vanessa Placido que assina a presente Ata 

juntamente com o Presidente do CONFE Luiz Carlos da Rocha. 

 

 

 

 

______________________ ________________________________ 

Luiz Carlos da Rocha  Vanessa Costa Lima Placido dos Santos 

Presidente do CONFE   Assistente Administrativa do CONFE 
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