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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 28/04/2021 – às 17:30 horas 

 

Pauta da Reunião; 

 
1- APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
2 – NOTICAS DO SISTEMA CONFE/CONRE’S 
2.1 – CONGRESSO DOS DIRIGENTES DOS CONSELHOS 
       
3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA EM ABRIL  
      3.1 –RESOLUÇÃO ANUIDADES 2021 
 
4 - NOVAS COMISSÕES, PROPOSTA DEFINITIVA 
 
5-REGISTRO DE TÉCNICOS EM ESTATÍSTICA  
 
6 –RESOLUÇÃO DE ANISTIA (REMISSÃO) POR IDADE: 60, 65, 70 OU 75 ANOS. 
 
7 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS do CONFE 

 
8– CANCELAMENTO DO CENSO 
 
9 - ENCERRAMENTO DO PROCESSO DO CONRE 5 
 

             10– ASSUNTOS GERAIS 
 

Ata da reunião Plenária do Conselho Federal de Estatística, realizada às 17:30 horas do dia 

28 de abril de 2021. 

Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Mauricio de Pinho Gama, Tesoureiro 

Joil Teixeira Operti, Conselheiro Ricardo da Costa Silva, Conselheiro Gonçalo Alves Bezerra, 

Conselheiro Julio Adolfo Zucon Trecenti, Conselheira Jacqueline Agnes da Silveira Santos e o 

Conselheiro Luiz Carlos da Rocha.  Presentes ainda o Coordenador Técnico William de Souza 

Cardozo, TI Raquel Murta e a assistente administrativa Vanessa Plácido. 

 

1 -O Presidente Mauricio de Pinho Gama iniciou a Reunião às 17:35 horas, e abriu a votação 

da aprovação da Ata anterior (14/04/2021), todos foram de acordo e a ATA foi aprovada. 
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

2- O CONRE 3 ª região realizará um evento no dia do estatístico. O Presidente Mauricio doará 

um livro em nome do CONFE para ser sorteado no Evento do CONRE 3ª. Todos os 

conselheiros concordaram. 

 

3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA EM ABRIL – O Conselheiro Joil informou que com o 

desbloqueio dos valores da conta do CONFE, as finanças ficaram confortáveis para todo o 

exercício 2021 e com um excedente.  

O Tesoureiro Joil informou que será providenciado junto com o Vice-Presidente Marcio para 

a próxima reunião uma relação de despesas. 

3.1 –RESOLUÇÃO ANUIDADES 2021 – Foi aprovada ad referendum, a Resolução para anistia 

de multas e juros para as anuidades dos últimos 5 (cinco) anos. 

 

4 - NOVAS COMISSÕES, PROPOSTA DEFINITIVA – O Conselheiro Gonçalo apresentou 6 (seis) 

comissões, porém a Conselheira Jacqueline solicitou a entrada em duas comissões (Ética 

meritocracia). O Conselheiro Gonçalo ficou de reenviar a lista com as Comissões e os novos 

integrantes de cada uma.  

 

5 - REGISTRO DE TÉCNICOS EM ESTATÍSTICA  

O Conselheiro Júlio apresentou verbalmente a proposta do ofício encaminhado pelo senhor 

Luiz Henrique da faculdade FMU ao CONRE 3, explicando a situação do curso de estatística, 

por ser a primeira turma ainda não possuía a validação do MEC. A consulta foi originalmente 

dirigida ao CONRE 3 através de e-mail contendo documentos da FMU. O e-mail contendo 

documentos da FMU foi enviado após a votação aprovando o registro solicitado. 

O senhor Luiz Henrique solicitou a possibilidade de liberar o registro de técnico para os 

alunos que estão no 5º período/ 3º ano da faculdade. O conselheiro Júlio informou que 

devido a Pandemia todos os processos foram adiados. Em seguida o item foi votado sem 

nenhum outro tipo de dados documentais. 

Os conselheiros Joil, Gonçalo, Ricardo e Júlio votaram a favor de liberar o registro. A 

conselheira Jacqueline preferiu se abster de votar e o conselheiro Luiz Carlos votou contra. 
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

O Presidente Mauricio solicitou ao conselheiro Júlio redigir uma minuta sobre a Resolução 

liberando o registro de técnico. 

 

6 –RESOLUÇÃO DE ANISTIA (REMISSÃO) POR IDADE: 60, 65, 70 OU 75 ANOS. – O conselheiro 

Gonçalo fez um estudo sobre qual seria déficit na Resolução sobre remissão nas faixas 

etárias, no estudo feito o melhor cenário seria a idade de 70 anos. Como foi verificado, o 

estudo foi realizado com dados que precisam ser atualizados, os conselheiros do CONFE e 

dos CONREs remidos pela Resolução devem pagar a anuidade? Ficou acordado que seriam 

encaminhados aos CONREs e-mail solicitando os dados dos estatísticos e técnicos que 

estejam adimplentes acima dos 65 anos. 

 

7 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS do CONFE – Esse assunto seria tratado com o 

Vice-presidente Marcio e o Conselheiro Ricardo, o Vice-presidente não pode estar presente 

na Reunião. O Conselheiro Ricardo conduziu o assunto, apontou que o investimento seguro 

seria o Tesouro Direto atrelado ao IPCA. Algumas questões foram levantadas, sobre como 

seria a declaração do imposto de renda, já que o CONFE é isento, sobre a legalidade de 

investir o dinheiro e o período e o recurso mínimo para o investimento. 

Ficou acertado um agendamento com o Gerente Bernardo do Banco do Brasil para ver as 

opções dentro do próprio BB e será feito um contato com os assessores jurídicos para 

verificar a legalidade do aporte do T.D. 

 

8– CANCELAMENTO DO CENSO – O CONFE enviou uma nota de repúdio sobre o 

cancelamento do censo para os CONREs, para ser colocado no site do CONFE e foi 

encaminhado para vários jornais e veículos online para a divulgação. O conselheiro Ricardo 

sugeriu atualizar o documento e encaminhar para os veículos online. 

 

9 - ENCERRAMENTO DO PROCESSO DO CONRE 5ª – O Presidente Maurício informou que o 

Juiz do processo não permitiu a presença do corpo jurídico do CONFE. A audiência que 

aconteceu no dia 24/04/2021 do CONRE 5ª e a ex-funcionária foi realizado um acordo de 

pagamento entre as partes. O Conselheiro Luiz Carlos e o tesoureiro Joil manifestaram a 

http://www.confe.org.br/
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importância do envio de um ofício questionando sobre os valores que constam no processo 

da ex-funcionária.  

 

            10 – ASSUNTOS GERAIS 

 - O Conselheiro Luiz Carlos solicitou colocar na pauta da próxima reunião, o tema de 

fiscalização no Pesqele, diretrizes, instruções aos CONREs. 

 

 Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a Reunião às 19:32 min., tendo sido secretariada 

por mim Vanessa Plácido que assina a presente Ata juntamente com o Presidente do CONFE 

Mauricio de Pinho Gama. 

 

 

 

______________________     ________________________________ 

Mauricio de Pinho Gama                 Vanessa Costa Lima Placido dos Santos 

Presidente do CONFE                    Assistente Administrativa do CONFE 

http://www.confe.org.br/

