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ATA DA SESSÃO No 1412 - ORDINÁRIA - DO CONSELHO 
FEDERAL DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA  DEZESSETE   
DE   FEVEREIRO   DE   DOIS   MIL   E   DEZESSEIS. 

 

Às dezoito horas do dia dezessete de fevereiro de  dois mil e 

dezesseis (17.02.2016). 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, RICARDO da Costa Silva, ANDRÉ Gustavo Guimarães da 
Cunha, VALÉRIA da Motta Leite, LORENA Bernado Vianna, 
DALTON Sampaio, JOIL Teixeira Operti e o Coordenador Técnico do 
CONFE WILLIAM de Souza Cardozo. 1 – Situação do CONRE da 7ª 
Região - Solução proposta. Destituir a junta governativa, proceder a 
prestação de contas do Presidente o Estatístico Paulo Jales e fechar 

juridicamente a representação em Teresina. Consultar o  5ª Região 
(Bahia) se aceita assumir o Conselho da 7ª Região.  O presidente 
Luiz Carlos da Rocha consultará o CONRE da 5ª Região Através da 
Vice -  presidente. Sueli sobre o assunto. 2 – Plano de trabalho do 
CONRE da 5ª Região – O presidente Luiz Carlos fez um breve 
resumo do conteúdo e sugeriu a quem se interessar que pode pegar 
na secretaria e ler. 3 – O Vice – Presidente Mauricio Gama fez um 
relato da reunião com os representantes do CONRE da 6ª Região 
Presidente Lessio Lourenço Nunes e o Conselheiro Leonard 
Mendonça de Assis, onde expuseram a necessidade de se proceder a 

uma fiscalização mais acurada das pesquisas eleitorais tendo em 
vista a indicação indevida de nomes e registros de profissionais as 
suas revelias.  Foi por ele mostrado um fluxograma, a que chamou 
de “semi informatizado” tendo em vista que a ideia envolve consulta 
visual aos arquivos do T.S.E e da Receita Federal.  O custo, 
estimado em R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) compensa 
perfeitamente pois poderá trazer receitas de multas e novos 
registros.  Posto em votação, foi aprovado colocá-lo em prática. 
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O projeto mostrado pelos conselheiros do CONRE da 6ª Região é 
mais completo e complexo pois envolve convênios com aquelas 
entidades para consultas automatizadas.  
 
4 – Aperfeiçoamento do C.N.E dos Estatísticos. Existiam problemas 
de numeração paralela dadas pelo CONRE da 3ª Região e pelo 

CONRE da 4ª Região.  O CONFE interviu e deu numeração definitiva 
o que implicou em “buracos” na numeração.  Um trabalho seria o 
batimento e mandar aos CONRES para responder as divergências.  A 
dúvida é se o trabalho compensa e se chegará a algum resultado.  
Ninguém sabe o tamanho do problema e se ele tem algum 
significado.  De qualquer maneira o Conselheiro André Gustavo fará 
uma macro de batimento para tentar começar a verificação. 5 – 
Processos com o Dr. Pedro. Os processos continuam a ser 
acompanhados pelo dr. Pedro e, de um mês para este não houve 

movimentação em nenhum deles. 6 – Secretaria do Confe – 
Situação operacional. Foi discutida se a situação atual leva a uma 
nova contratação.  Não se chegou a concluir o que realmente será 
feito, pelo menos por enquanto. 7 – Contas do CONFE. Tendo em 
vista ainda o bloqueio da conta pelo Banco. do Brasil,  o Tesoureiro. 
Joil continua esperando para fazer uma demonstração mais 
consistente.  Será marcada uma reunião com o contador Perino 
sobre nossas contas e as dos Conres.  Ficou para a próxima reunião. 
8 – Formação das comissões – permanece adiada. 9  - Registro para 

pós graduados em estatística – será exposto na próxima reunião 
pela conselheira Valéria referente a um trabalho feito pelo 
Estatístico. Hedio São Martinho. Aproveitando-se a oportunidade de 
se falar em registro, foi proposta uma Resolução Confe que extinga 
em definitivo o “registro provisório”.  Foi aprovada por unanimidade. 
Quanto ao registro secundário, foi pedido ao Coordenador Técnico do 
CONFE Sr. William Para a Próxima Reunião que faça um 
levantamento dos casos existentes para se tomar uma decisão  se 
também será extinto ou não. 10 - Assuntos gerais. Nenhum assunto 
foi acrescentado. Nada mais sendo dito, a presente sessão ordinária  



 
 

         CONSELHO   FEDERAL   DE   ESTATÍSTICA 
 

 

 

Av. Rio Branco, n.º 277, grupo 909   -  Centro -  Rio de Janeiro / RJ  -   CEP 20.040-904  -   Telefax  (21) 2220-1058 

http://www.confe.org.br                    confe@confe.org.br 
Aviso de confidencialidade  

 

Este documento do Conselho Federal de Estatística  (CONFE), autarquia federal, é enviado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações 

confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se o(a) senhor(a) a recebeu 

indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equivoco. 

 

3 

 
 
foi encerrada às vinte e uma horas e quinze minutos. Rio de Janeiro 
17 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 
  Luiz Carlos da Rocha                              Joil Teixeira Operti                             

Presidente do CONFE.                                Secretária.      
 

 
 


