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ATA DA SESSÃO No 1421 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 

FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  NOVE DE 
NOVEMBRO  DE   DOIS   MIL   E   DEZESSEIS. 

 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia nove de novembro de dois 

mil e dezesseis (09.11.2016). O Presidente do CONFE dá início à 

sessão, convida para secretariá-la a Conselheira VALÉRIA da Motta 
Leite. Os presentes, Conselheiros LUIZ Carlos da Rocha, 

MAURICIO de Pinho Gama, JOIL Teixeira Operti, RICARDO da 

Costa Silva, LORENA Bernardo Vianna, VALÉRIA da Motta Leite e o 

Coordenador Técnico do CONFE WILLIAM de Souza Cardozo.  

Preliminarmente foram tratados os assuntos: 

A) Revisão da Ata anterior (19/10/2016) 

B) Distribuição da nota elaborada sobre os resultados das 

pesquisas eleitorais relativas ao primeiro turno e que foi 

encaminhada ao TSE e divulgada no site do CONFE.   

Assuntos da Pauta: 

1–Relato da Viagem do Vice-presidente a Brasília 

(Fórum/Senado). Não foi possível fazer a apresentação 

prevista no Fórum por causa de atraso imprevistos na pauta. 

No Senado a documentação foi entregue a secretária, D. 

Fernand, no Gabinete do Senador Maranhão. O Vice-presidente 
Mauricio divulgou o endereço de E-mail através do qual é 

possível manifestar a posição em relação a PLC 138. 

2- Problemas com o repasse da cota de 20% do CONFE. 

Este problema ocorreu especificamente com relação aos 

CONRES 2ª REG. e o CONRE 4ª REG. e foi causado pela 

alteração do convênio que deverá valer a partir de janeiro de 

2017, mas que foi implantado antecipadamente pelas agências 
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do B.B. nos CONRES 2ª e 4ª. Está prevista para 17/11 uma 

visita ao Banco do Brasil para solucionar o problema. 

Entretanto, será necessário verificar que providências tomar 

futuramente, uma vez que o novo convênio em vigor a partir 

de janeiro não prevê a possibilidade de fazer o repasse. 

3- Contratação de nova Empresa de Contabilidade para 

2017. O contrato da empresa atual se encerra em 31/01/2017. 

A contratação de nova empresa não pode ser feita através de 

tomada de preço e sim de licitação. Foi sugerida a formação de 

uma comissão para estudar como deverá ser feita a licitação. 

4- Indicação de novos contatos com o Senador Maranhão 

da Paraíba. Indicado o Conselho do CRECI Dr. Rômulo ida à 

Brasília para tratar de assuntos junto ao TSE, Fórum e Senador 
Maranhão. 

5- O CONRE Minas Gerais informou da sua preocupação 

com cerca de 15 empresas de outros estados 

responsáveis por pesquisas em Minas. As empresas não 

possuíam registro secundário, mas seus estatísticos, sim. A 

responsabilidade desta fiscalização cabe a cada CONRE. Será 

enviado oficio aos CONRES com instruções sobre o assunto 
elaboradas pelo Dr. Pedro. Paralelamente será feito um 

levantamento sobre a quantidade de registros secundários em 

cada CONRE. 

6- Alguns resultados das Pesquisas Eleitorais do 2º 

turno. Ao contrário das pesquisas do primeiro turno, estas 

apresentam resultados bem precisos conforme estudo do 

Presidente. 

7- Renovação de 1/3 do Plenário do CONFE. O Presidente 

convidou os conselheiros que estavam encerrado os seus 

mandatos a se candidatarem a reeleição. 

8- Resposta do TCU. Recebida resposta do TCU autorizando o 

parcelamento da multa em 36 vezes. 
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9- Parecer do Dr. Pedro sobre registro secundário dos      

estatísticos do IBOPE e DATA FOLHA que tem filiais nos 

estados. O Dr. Pedro deverá examinar o assunto e emitir uma 
orientação. 

10- Assuntos Gerais. 

- Apresentação e análise pelo conselheiro Joil de tabelas 
referentes a receitas e despesas do CONFE. 

- Providenciar a revisão cuidadosa do edital das eleições. 

- A empresa Muito Mias Cobranças já assinou o contrato e está 

providenciando as cobranças das atividades atrasadas do 
CONRE 7ª região. Os resultados estão sendo aguardados. 

Nada mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi 

encerrada às vinte e uma horas e vinte minutos. Rio de Janeiro 

09 de novembro de 2016. 

                    

 

  Luiz Carlos da Rocha                              Valéria da Motta Leite 

Presidente do CONFE.                                Secretário.    
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