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ATA DA SESSÃO No 1434 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO FEDERAL DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  DEZESSEIS   DE   AGOSTO   DE
DOIS   MIL   E   DEZESSETE.

Às  dezoito  horas  do  dia  dezesseis  de  agosto   de   dois  mil  e
dezessete (16.08.2017), 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,
GONÇALO  Alves  Bezerra  e  o  Coordenador  Técnico  do  CONFE
WILLIAM  de  Souza  Cardozo. (1)  –  SITE  DA  7ª  REGIÃO.  O
Presidente comunicou que o Site da 7ª Região está praticamente
concluído e deverá entrar no ar na última semana de agosto, quando
então  será  enviado  e-mail  para  os  estatísticos  registrados
convidando-os a contribuir com artigos e noticias. (2) -  C.N.E. Foi
renovado por mais três meses o contrato com a analista de sistema
Raquel Murta (Julho, Agosto e Setembro) com remuneração de R$
3.000,00 (três mil  reais)  mensais para manutenção do sistema e
incluindo a implementação do projeto de informação da situação do
pagamento da anuidade dos registrados importando numa parcela
extra de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a sua programação. Foi
detectado quebra da numeração sequencial dos registros de técnicos
e de estatísticos no CNE. No caso do registro do técnico o sistema
pulou os números   3305 e 3321e no caso dos estatísticos o número
10452. O fato foi discutido com a analista Raquel Murta, presente a
reunião, que declarou que a causa poderia ser do sistema sendo
nesse  caso  corrigida  ou  poderia  ser  causada  também  pela
instabilidade da rede do provedor. No momento é difícil dizer, pois
há necessidade de maiores investigação. Enquanto isso sugeriu que
as  falhas  ocorridas  podem  ser  corrigidas  dentro  do  sistema
preenchendo  a  numeração  pulada  com  “Registro  Inexistente”.  A
plenária  acatou sugestão do Coordenador  de sempre que ocorrer
esta  anomalia  registrar  o  fato  em ata.   Para tanto  se passará  a
controlar a numeração sequencial.  (3) – VIAGEM A BRASÍLIA DO
PRESIDENTE DO CONFE. O Conselho Federal CONFE comparecerá 
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e será  representado  pelo  seu Presidente  na Audiência  Pública  na
Comissão de Transparência Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do consumidor (CTFC) dia 23/08/2017 no Senado Federal.
(4) – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (T.C.U).  O Presidente
deu ciência que as solicitações do TCU foram atendidas no prazo
legal.  (5) – CONRE DA 2ª REGIÃO.  O oficio  do CONRE da 2ª
região sobre as Resoluções CONFE 318 e 319 foram rediscutidas e
decidiu-se aprofundar as avaliações das mesmas.  (6) – ELEIÇÃO
CONFE/CONRE’s. Já foram publicados no Diário Oficial  as novas
datas e enviadas as Instruções de Eleição: 121 do CONFE e 122 dos
CONRE’s.  (7)  – COLABORADORES  DO  CONFE.  O  Presidente
comunicou que os novos colaboradores das áreas de Contabilidade e
Direito, após um período de adaptação ao Conselho estão atendendo
plenamente  as  necessidades  do  CONFE.  (8)  -   CONRE  DA  6ª
REGIÃO. O Presidente do CONRE da 6ª região ficou impedido de
comparecer a reunião.. (10) – Assuntos Gerais. Não houve. Nada
mais sendo dito, a presente sessão ordinária foi encerrada às Vinte
horas e trinta minutos, Pelo Presidente Luiz Carlos da Rocha e eu,
Joil Teixeira Operti, secretariei esta sessão ordinária. Rio de Janeiro
16 de agosto de 2017. ---------------------------------------------------

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