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 ATA  DA  SESSÃO  N. º 1469   -  ESPECIAL -   DE  

POSSE  DO  CONSELHO  FEDERAL  DE ESTATÍSTICA,  

REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE.  

 
Às dezoito horas (18:00 horas) do dia dezessete de julho do ano de 

dois mil e dezenove (17.07.2019), presente os Conselheiros, Luiz 
Carlos da Rocha, Mauricio de Pinho Gama, Ricardo da Costa 
Silva, Dalton Sampaio, Joil Teixeira Operti e o Coordenador 
Técnico do CONFE William de Souza Cardozo. O Presidente, Luiz 
Carlos da Rocha, presidindo a reunião para a posse dos conselheiros 
eleitos no dia 10 de julho de 2019, conforme ata nº 1468, convida o 
Coordenador Técnico do CONFE William de Souza Cardozo, para 
secretariar esta sessão, a seguir, o Sr. Presidente, dá início à posse. 
Em seguida, o estatístico Julio Adolfo Zucon Trecenti registro nº 

9710 CONRE 3º assina o terma de posse para o exercício do 
mandato de Conselheiro Efetivo, iniciando-se em 17 de julho de 
2019 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2021, o estatístico 
Evandro Pereira Arsenio registro nº 3578 CONRE 2ª região 
assina o termo de posse para o exercício do mandato de  
Conselheiro Efetivo, iniciando-se em 17 de julho de 2019 e 
encerrando-se em 31 de dezembro de 2020, e o estatístico Antônio 
Carlos Ferreira dos Santos registro nº 4233 CONRE 1ª região 
assina o termo de posse para o exercício do mandato de Conselheiro 
Efetivo, iniciando-se em 17 de julho de 2019 e encerrando-se em 31 

de dezembro de 2020. Nada mais sendo tratado, o Presidente 
encerrou a presente reunião especial de posse, às dezoito horas e 
cinquenta minutos (18:50 horas), e eu, William de Souza Cardozo, 
lavrei a presente ata. Rio de Janeiro, 17 de julho de 2019. ----------- 
 
 
Luiz Carlos da Rocha.             William de Souza Cardozo. 
Presidente do CONFE.              Secretário. 


