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ATA DA SESSÃO No 1413 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 

FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  NOVE   DE   

MARÇO   DE   DOIS   MIL   E   DEZESSEIS. 

 

Às dezoito horas do dia nove de março  de  dois mil e dezesseis 

(09.03.2016). O Presidente do CONFE dá início à sessão, convida 

para secretariá-la o Conselheiro JOIL Teixeira Operti. Os presentes, 

Conselheiros LUIZ Carlos da Rocha, MAURICIO de Pinho Gama, 

RICARDO da Costa Silva, DALTON Sampaio,  Valéria da Motta 

Leite, JOIL Teixeira Operti e o Coordenador Técnico WILLIAM de 

Souza Cardozo. Convidado para esta reunião o Estatístico Geraldo 
Magela Campos de Morcerf. 1 -  As anuidades em atraso em Minas 

Gerais   foi trazido pelo Estatístico Convidado Geraldo Magela que o 

Presidente do Conre 6ª se queixa de endereços desatualizados para 

cobrança de anuidades sendo que sua intenção é a de cobrar 
atrasados de 20 anos.  Esta revelação provocou um debate sendo 

um consenso que isto seria contra a lei, só podendo sê-lo os dos 

últimos 5 (cinco) anos (2011) em diante mesmo assim com dúvidas 

já que as anuidades não foram pagas porque não foram cobradas.  

O Confe ficou de sugerir ao Conre 6ª uma maneira de se obter os 

endereços corretos. 2 – O Presidente Luiz Carlos informou que o 

Conre 5ª (pela sua Presidente Sueli) aceitou administrar o Conselho 

Regional da 7ª Região Conre 7ª que está sendo transferido. 3 – O 

Vice-Presidente Mauricio apresentou, com detalhes, o fluxograma de 
fiscalização das pesquisas eleitorais, o que foi aceito e aprovado por 

todos, devendo ser objeto de uma Resolução do CONFE e 

apresentada na reunião com os presidentes dos Conres a ser 

realizada em junho/2016.  O fluxograma está em anexo e faz parte 

desta ata da reunião. 4 – Ocorreu a verificação entre o banco de 

dados entre o  Acess do Confe e o Cadastro Nacional dos 

Estatísticos, e o resultado desta verificação foi apresentado pelo 

Vice-Presidente Mauricio e os resultados estão no anexo 2 que faz 

parte desta ata. 5 – Situação operacional da secretaria do Confe – 

este assunto permanece sendo discutido a luz de direitos 
trabalhistas e estatutos dos conselhos para contratação e  
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regularização da situação da funcionária. 6 – Contas do CONFE – O 

Coordenador Técnico do CONFE William conseguiu registrar a ata de 

eleição da diretoria e consequente liberação das contas do Confe.  

Foram então efetuados diversos pagamentos estando nesta data a 

seguinte posição: Saldo em 09/03/2016 -  R$ 146.792,33; 
Pagamentos até dia 11/03/2016 -R$ 36.587,39; Saldo R$ 

110.204,94. A previsão de despesas a partir de abril, inclusive, é de 

R$ 203.110,00.  Embora, a primeira vista, tenhamos um déficit de 

R$ 100.000,00, temos a considerar que ainda deverão surgir 

algumas receitas até 30 de março, data final do vencimento das 

anuidades.  Acrescente-se a isto que, embora constem da previsão, 

algumas despesas poderão não ser realizadas neste ano sendo 

postergadas para 2017 (cerca de R$ 25.000,00).  Após 30/03, 

teremos uma visão mais concreta da situação, o Coordenador do 

CONFE informou que o assessor contábil reajustou os seus 
honorários acima da média. Contas dos Conres:  O Presidente, Vice-

Presidente e o Tesoureiro estiveram no escritório do contador Sr. 

Perino conversando sobre a uniformização das contas dos Conres e 

Confe no sentido de melhor atender as exigências do TCU. 7 – 

Registro de pós-graduado e doutorado – foi enviada correspondência 

aos Conres sobre o assunto.  Aguardando respostas. 8 – A 

constituição das comissões continua adiada para as próximas 

reuniões. Assuntos gerais. Nenhum assunto foi acrescentado. Nada 

mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi encerrada às vinte e 
uma horas e trinta minutos. Rio de Janeiro 09 de março de 2016. 

 

 

 

  Luiz Carlos da Rocha                              Joil Teixeira Operti 

Presidente do CONFE.                                Secretária.      
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