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ATA DA SESSÃO No 1429 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  ONZE   DE   ABRIL   DE   DOIS
MIL   E   DEZESSETE.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia onze de abril  de  dois mil e
dezessete (11.04.2017), o Presidente do CONFE dá início à sessão,
convida  para  secretariá-la  o  Conselheiro  Joil  Teixeira  Operti.  Os
presentes,  Conselheiros  LUIZ  Carlos  da  Rocha,   JOIL Teixeira
Operti,  MAURICIO  de  Pinho  Gama,  RICARDO  da  Costa  Silva,
VALÉRIA da  Motta,  GONÇALO  Alves  Bezerra  e  o  Coordenador
Técnico do CONFE WILLIAM de Souza Cardozo. (1) – O presidente
Luiz Carlos da Rocha resolver suspender seu período de licença a
partir de 10/04/2017. (2) - O novo escritório de contabilidade já
está  funcionado  normalmente.  (3)  –  Em  comum  acordo  com  o
Conselho  federal  CONFE  ,  o  Conselho  Regional  de  Estatística  da
sexta Região - CONRE 6ª decidiu retirar o adjetivo “Nacional”  do
nome  do  Congresso  de  Estatística  que  se  realizará  em  Belo
Horizonte em 01 de junho e 02 junho de 2017. Na programação do
congresso  passou  a  constar,  no  último  dia,  uma  palestra  do
Conselheiro do CONFE o Vice – Presidente Mauricio de Pinho Gama
sobre  artigo  recentemente  escrito  sobre  a  importância  de  os
formandos se tornarem um estatístico. (4) – O Coordenador Técnico
do CONFE  William de Souza Cardozo informa que as atas de eleição
da nova diretoria já estão registradas e a conta no Banco do Brasil
está  desbloqueada.  (5) –  Trabalho  feito  pelo  SERASA –  Foi
solicitado ao Coordenador Técnico do CONFE William contatar a Sra.
Raquel para fornecer  um orçamento dos seguintes trabalhos:  A -
Inserção dos CPF preenchidos pelo SERASA no Cadastro Nacional.
dos  Estatísticos  B  - Desenvolver  um  módulo  de  contabilidade
objetivando controle da cobrança no Cadastro Nacional de Estatística
(C.N.E),  possibilitando emissão dos boletos de cobrança, controle
da cobrança e consequente controle do inadimplemento. 
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C - desenvolver a metodologia para as reuniões do Conselho Federal
de  Estatística  -  CONFE  serem  feitas  por  teleconferência.   O
Coordenador Técnico do CONFE William ficou de verificar se é caso
de três orçamentos.  (6) – Controle  da arrecadação dos  20% da
receita  pelo  Conselho  Federal  de  Estatística  -  CONFE.  (7)  -  Os
CONREs já estão enviando os extratos de janeiro, fevereiro e março
e estes serão distribuídos pelos conselheiros para verificação manual
se  estão  feitos  os  repasses  e  quais  os  Conselhos  que não estão
fazendo o repasse de 20% para o CONFE. Esse controle deverá se
estender  até  dezembro/2017.  (8)  -  O  Coordenador  Técnico  do
CONFE  William fará contato com o contador sobre a reunião com o
sindicato que quer conversar sobre o acordo coletivo de 2017. (9) –
Foram discutidos a contratação de um advogado para o Conselho
Federal  de  Estatística  CONFE,  será  solicitado  no  mínimo  três
orçamentos para ser avaliado pelo Plenário do CONFE. (10) -  e a
conveniência ou não de um 3º funcionário para a secretaria. (11) –
O Conselheiro Mauricio de Pinho Gama, Vice – Presidente do CONFE,
ficou de elaborar uma “carta de boas-vindas e orientações sobre a
profissão” a ser distribuída aos formandos de todas as faculdades
ainda  no  ano  letivo  de  2017.  (12)  –  Assuntos Gerais.  A  –  O
Coordenador Técnico do CONFE informou que no dia 04 de abril de
2017,  compareceu  a  secretaria  do  CONFE  o  Administrador  do
Condomínio  São  Borja,  acompanhado  do  perito  do  corpo  de
bombeiro e o representante da firma que está executando obras no
prédio,  instalando  sistema  de  combate  a  incêndio,  o  motivo  da
presença foi a solicitação da retirada da porta de vidro estalada na
entrada do corredor do 909/910, para que pudesse passar com a
tubulação de água.  No dia  05 abril  de  2017,  informei  ao  Vice  –
Presidente  Conselheiro  Mauricio  de  Pinho  Gama  que  estava  no
exercício  da  Presidência  pois  o  Presidente  Luiz  Carlos  da  Rocha
encontrava – se de Licença, orientado pelo mesmo foi determinado
que providenciasse no mínimo três orçamentos para execução do
serviço.  B – foi decidido pelo plenário que solicitasse a Srª Raquel
no sentido de fornece orçamento de prestação de serviços referente 
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ao  C.N.E,  e  também  foi  discutido  a  necessidade  de  outro
orçamentos. para compra de um notebook, um projetor, uma caixa
de som e um microfone, para a instalação da teleconferência nas
reuniões  Plenárias  do  CONFE,  proporcionado  a  participação  dos
Conselhos Regionais de Estatística. C – Foi informado também que o
Tribunal de Contas da União (T.C.U) disponibilizou através do portal
na Internet o envio do relatório de gestão do exercício de 2016 e
que encerara no dia 31 de maio de 2017. Nada mais sendo dito, a
presente  sessão  ordinária  foi  encerrada  às  dezenove  horas,  Pelo
Presidente Luiz Carlos da Rocha e eu, Joil Teixeira Operti, secretariei
esta sessão ordinária. Rio de Janeiro 11 de abril de 2017. ------------

Luiz Carlos da Rocha                              Joil Teixeira Operti
Presidente do CONFE.                                Secretário.   
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