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 ATA DA SESSÃO No 1401 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE   
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA DEZESSETE   DE   JUNHO   DE   DOIS   
MIL   E   QUINZE. 
 

Às dezoito horas do dia dezessete de junho   de   dois   mil   e   quinze. 
(17.06.2015). 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, DALTON Sampaio, JOIL 
Teixeira Operti, ROGÉRIO Garber Silva, ELISABETH Borges Gonçalves e o 
Coordenador Técnico WILLIAM de Souza Cardozo. Convidado para esta 
reunião o Estatístico HEDIO São Martinho Registro. 1 – A reunião tratou 
inicialmente da pauta da sessão solene do CONFE que será realizada em 
17/07/2015, em comemoração aos 50 anos da regulamentação da profissão.  
Foram abordados os seguintes assuntos: 1º DURAÇÃO da solenidade 
questionamento é se 2 (duas) horas não seria muito.  Considerou-se que não. 
2º O DEPOIMENTO do Hedio São Martinho – persiste a dúvida se será 
possível ou não pôr em prática o depoimento. 3º  TÍTULOS DE ESTATÍSTICO 
EMÉRITO – conclui-se que seriam 3 (três) no máximo.  A conselheira 
Elisabeth acha que as restrições de idade (50 anos) e anos de formado (20 
anos) não têm sentido.  Não houve conclusão. 4º PALESTRA do MARCO 
ANTÔNIO SOUZA AGUIAR – está sendo esquematizada pelo Presidente Luiz 
Carlos. 5º Outros assuntos: Pauta da reunião com os presidentes. Carteira 
profissional, T.C.U, Cadastro, Pesquisas eleitorais, Fiscalização e assuntos 
gerais. A Conselheira Elisabeth levantou um assunto que chamou fazer coisas 
que outros conselhos fazem, por exemplo: Instituir o Documento e/ou 
Trabalho registrado no CONFE seriam registrados trabalhos de estatística, 
pesquisas (eleitorais ou não), com autoria, data de realização, etc.  Está 
previsto no DEC 2497/65.  Pode responder à pergunta:  O que o Sistema faz 
por nós? Com certeza será marcação de presença.  Contribuição do CONFE:  
cada um pensar no assunto e dar opinião na próxima reunião.  Pode ser uma 
nova fonte de renda?  Um debate que se põe é quem vai analisar se já existe 
o trabalho ou não. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião as 
vinte e um horas. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015. 
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