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ATA DA SESSÃO No 1460 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  DEZ   DE   
JANEIRO   DE   DOIS   MIL   E   DEZENOVE.   

 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dez de janeiro  de  dois mil 
e dezenove (10.01.2019), o Presidente do CONFE dá início à 
sessão, convida para secretariá-la o Conselheiro Luiz Carlos da 
Rocha. Os presentes, Conselheiros LUIZ Carlos da Rocha,  JOIL 
Teixeira Operti, MAURICIO de Pinho Gama, RICARDO da Costa 
Silva, DALTON Sampaio, GONÇALO Alves Bezerra e o Coordenador 
Técnico do CONFE WILLIAM de Souza Cardozo.  (1) – A 
SITUAÇÃO DO REGISTRO DA ATA QUE ELEGEU A DIRETORIA 
DO CONFE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA MOVIMENTAR A 
CONTA DO BANCO DO BRASIL. O registro da ata da nova 
diretoria ficou pronto em 09/01/2019 e a secretaria já poderá 
providenciar a documentação junto ao Banco do Brasil para a 
movimentação da conta. (2) – COMENTÁRIOS DO TESOUREIRO 
CONSELHEIRO JOIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. O Tesoureiro 
Joil está providenciando os dados do fechamento de dezembro com 
o contador Maurilio para informação da situação financeira. (3) – 
OS OBJETIVOS DO CONFE PARA O EXERCÍCIO 2019. Foi 
analisada a proposta da Gestão 2019 apresentada pelo Conselheiro 
Mauricio Gama, cujos os itens serão detalhados ao final desta ata. 
(4) – REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO RELATÓRIO 
FOC/TCU DO FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DE 

PROFISSÕES REGULAMENTADAS (CONSELHÃO). O Conselheiro 
Ricardo questionou o alto custo envolvido na participação do 
representante do CONFE em reunião do Fórum em Brasília, houve 
concordância da plenária que não seria enviado representante a 
próxima reunião do dia 17/01/2019 e que seria conveniente 
negociar com o CONRE da 1ª região a indicação de Conselheiro para 
representar o Sistema CONFE/CONRE nas reuniões subsequentes. 
(5) – CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO DO 
CONFE NO MEIO DO ANO. Ficou decidido que o Conselho Federal 
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(CONFE) promoverá eleição para o preenchimento das 3 vagas de 
conselheiros efetivos e as 9 vagas de conselheiro  
 
suplentes não preenchidas na última eleição de dezembro de 2018. 
Os procedimentos para viabilizar a eleição no primeiro semestre de 
2019 deverão ser concluídos até abril/maio. A referida decisão será 
comunicada aos demais Conselhos Regionais (CONRE’s). (6) – 
ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2019 (QUESTIONAMENTO DOS 

ESTATÍSTICOS). Os questionamentos recebidos pelo CONFE 
relativas à cobrança da anuidade do exercício de 2019 estão sendo 
respondidas pelo Presidente do CONFE Conselheiro Gonçalo. (7) – 
BUSCA POR EMPREGO NO SITE DO CONFE. Foi decidido que a 
publicação das vagas para estatístico deve ser da competência dos 
Conselhos Regionais (CONRE’s), sendo essa atividade estimulada 
pelo Conselho Federal (CONFE) cuja experiência acumulada durante 
o ano de 2018 seria transferida ao Sistema. Enquanto isso será 
solicitada a secretaria do CONFE uma análise detalhada da 

consistência das vagas anunciadas até então. (8) – COMPRA DA 
NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DA 4ª REGIÃO RIO 
GRANDE DO SUL. Confirmada pelo Conselho Regional da 4ª região 
a compra da nova sede cuja mudança física já foi realizada e 
anunciada pelo Conselho no final de dezembro de 2018. A secretaria 
do CONFE acompanhará a nova fase da administração do CONRE 
buscando colaborar naquilo que for possível. (9) – CONTINUAÇÃO 
DO ITEM 3 – ANÁLISE DA PROPOSTA DE AÇÕES – GESTÃO 

2019 DO CONSELHEIRO MAURICIO GAMA. PROPOSTA DE 

AÇÕES - GESTÃO 2019 - AÇÕES PROGRAMÁTICAS - 1 - CRIAÇÃO de 

novos CONRE’S, mais fortes, COM MAIOR Nº DE REGISTROS E MAIS 

UNIFORMES, REFORMULAÇÃO TOTAL DO SISTEMA.  Propor aos 

presidentes que manifestem opinião; 2 – Sugestões de nomes para 

UMA Comissão de elaboração de novo currículo de bacharelado, A 

COMISSÃO PODERIA SER NACIONAL E CONSULTADA POR MEIO 

ELETRÔNICO; 3 -  Consultar sobre a criação de novos tipos de 

registro para incluir  MESTRES, DOUTORES E PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS DE CURSOS DE ESTATÍSTICA; 4 – Instituir um 
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sistema de consultas permanentes com os CONRE’S – NO MINIMO 

DUAS REUNIÕES ANUAIS:  

 

 

5 – Instituir rotina de consulta as instituições formadoras, 

solicitando formalmente a relação e endereço eletrônico dos 

formandos do semestre; 6 – Rever o decreto, mudando inclusive a 

duração do mandato do presidente e o nº de membros das 

plenárias; AÇÕES IMEDIATAS - 7 – Carta/ mensagem aos 

Estatísticos anunciando a nova diretoria e pedindo que atualizem os 

dados cadastrais. Podemos inclusive pedir um mini curriculum; 8 – 

Consultar os CONRE’S sobre a eleição no meio do ano para 

completar as plenárias do CONFE e CONRE’S; 9 – Divulgar uma 

“plataforma de ações “ da nova diretoria para 2019; 10 -  Divulgar 

um calendário de eventos para todo o sistema, incluindo eventos dos 

CONRE’S, e datas fundamentais a serem atendidas (ENVIO DE 

RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ETC); 11 -  Instituir 

campanha para atualização dos registros dos estatísticos inclusive e 

principalmente diminuição da inadimplência. MANIFESTAÇÃO DO 

PLENÁRIO REFERENTE AS AÇÕES:  Ação 1 – Aprovada. Ação 2 

– Foi sugerido o detalhamento dos procedimentos passo a passo 

para operacionalizar a ação. Ação 3 – Aprovada a consulta aos 

CONRE’s. Tal consulta já ocorreu em passado remoto, devemos 

recuperar com a secretaria o processo anterior, incluindo as 

respostas recebidas. Ação 4 – Aprovada com a sugestão de duração 

de dois dias (Sexta e Sábado pela manhã), lembrando que no 

primeiro encontro se poderia incluir a discussão da consulta da ação 

3. Ação 5 – Aprovado. Alternativamente ou completamente foi 

sugerido prospectar junto ao Ministério da Educação a consulta aos 

dados dos diplomas de estatística emitidos pelo órgão. Ação 6 – Em 

relação à revisão do Decreto Lei da profissão optou-se por adiar os 

esforços para após o exercício de 2019, a não ser que surja uma 
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oportunidade política significativa neste exercício. Ação 7 – 

Aprovada a carta mensagem aos CONRE’s anunciando a nova 

diretoria do CONFE. O comunicado para atualização dos dados 

cadastrais já foi publicado no  

 

 

site do CONFE. O curriculum é automaticamente solicitado a quem 

entra no C.N.E para atualização dos dados. Ação 8 – Em relação ao 

Conselho Federal a decisão foi tomada nesta plenária. O sistema 

será informado. Ação 9 – Aprovada. Ação 10 – Aprovada. Solicitar 

aos Conselhos Regionais o envio da sua programação de eventos 

para o exercício de 2019, os relatórios e a prestação de contas do 

exercício de 2018. Ação 11 – Aprovada. (10) – ASSUNTOS 

Nada mais sendo tratado, a presente sessão GERAIS. Não houve. 

ordinária foi encerrada às vinte e uma horas e cinquenta minutos, 

pelo Presidente, e eu, LUIZ Carlos da Rocha, secretariei esta sessão 
ordinária. Rio de Janeiro 10 de janeiro de 2019. -----------------------
----------------------------------- 
 
 
 
 
 

Gonçalo Alves Bezerra                              Luiz Carlos da Rocha 

Presidente do CONFE.                                  Secretário.  


