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ATA DA SESSÃO No 1414 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA TREZE   DE   
abril   DE   DOIS   MIL   E   DEZESSEIS. 

 
Às dezoito horas do dia treze de abril de dois mil e dezesseis 
(13.04.2016). 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, RICARDO da Costa Silva, André Gustavo 
Guimarães da Cunha, e Valéria da Motta Leite. 1- Revisão da 
Resolução sobre Registro Provisório. Providenciar instrução 
complementar no sentido de permitir a inclusão no cadastro da 
informação “se apresentou ou não o diploma”. 2- As contas do 
Sistema CONFE/CONREs 2015 Foram distribuídas tabelas com as 
despesas e as receitas do CONFE e dos CONREs no exercício de 
2015. As informações foram analisadas e comentadas, levando a 
algumas sugestões: Tendo em vista o bom desempenho do 
CONRE 5ª Região (Bahia), convidar representante daquela 
regional a visitar o CONFE com o objetivo de expor sua 
experiência, visando levá-la aos demais conselhos. Usar empresa 
de cobrança. Efetuar a cobrança dos membros inadimplentes 
diretamente pelo CONFE. 3- As previsões das contas do CONFE 
2016. Foi informado que o pagamento das anuidades nos 
primeiros meses do ano está muito abaixo do que ocorre 
habitualmente. Este tema, dada a sua por sua importância, foi 
transferido para a próxima reunião, quando será dedicado mais 
tempo para seja analisado. 4- Nova consulta da Procuradoria: Dr. 
Pedro Miranda Novamente o procurador (Dr. Cabral) solicitou 
esclarecimentos, mas idênticos aos que já foram respondidos 
anteriormente. Foi elaborada outra resposta, assinada pelo 
presidente e já encaminhada. Está sendo aguardado o retorno do 
procurador. 5- As negociações para a retomada do 
aprimoramento do sistema CNE. O conselheiro Mauricio distribuiu 
quadro com o controle das horas gastas no aperfeiçoamento  
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Do CNE nas atividades desenvolvidas em 2016, com seus 
respectivos valores. Informou que o sistema já contempla os 
registros secundários. Em etapa posterior, deverá ser tratado o 
Módulo Financeiro, visando inclusive permitir o controle de 
pagamento. 6- A situação da secretária Vanessa. Foi debatido de 
que modo seria possível regularizar a situação trabalhista da 
secretária, sendo sugerida uma consulta formal ao Dr. Pedro. 7 - 
Natureza e continuidade dos dados de Resoluções, Instruções e 
Portarias no Site, assim como minutas das Atas. O presidente 
questionou sobre a inclusão no site das atas das reuniões do 
Conselho atualmente são divulgadas as minutas, foi sugerida 
consulta a Lei de Transparência para verificar se existe esta 
obrigatoriedade. Em caso afirmativo, divulgar as atas na versão 
definitiva e não a minuta. 8 – Assuntos gerais. Nenhum assunto 
foi acrescentado. Nada mais sendo dito, a presente sessão 
ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e quinze minutos. Rio 
de Janeiro 13 de abril de 2016. 
 
 
 
  Luiz Carlos da Rocha                              Valéria da Motta Leite 
Presidente do CONFE.                                Secretária.      
 

 
 


