
         CONSELHO   FEDERAL   DE   ESTATÍSTICA

 ATA  DA  SESSÃO  N. º 1440   -  ESPECIAL -   DE
POSSE  DO  CONSELHO  FEDERAL  DE ESTATÍSTICA,
REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZESSETE. 

Às dezoito horas (18:00 horas.) do dia vinte e dois de novembro do
ano de dois mil e dezessete (22.11.2017), presente os Conselheiros,
Luiz Carlos da Rocha, Mauricio de Pinho Gama, Ricardo da
Costa Silva, Gonçalo Alves Bezerra, Lorena Bernardo Vianna,
Joil Teixeira Operti e o Coordenador Técnico do CONFE  William
de Souza Cardozo. O Presidente, Luiz Carlos da Rocha, passa a
Presidência do CONFE para o Conselheiro Mauricio de Pinho Gama,
Vice-Presidente  do  CONFE.  O  vice-Presidente  no  exercício  da
Presidência,  presidindo  a  reunião  para  a  posse  dos  conselheiros
eleitos  no dia  07 de  novembro de 2017,  conforme ata  nº 1438,
designa  o  Coordenador  Técnico  do  CONFE  William  de  Souza
Cardozo,  para secretariar esta sessão, o Presidente em exercício
informa  que  a  secretaria  do  CONFE  recebeu  no  dia  quatorze  de
novembro  de  2017  (14.11.2017)  requerimento  endereçado  ao
Presidente  do  CONFE  da  Estatística  Sueli  das  Graças  Silva  de
Oliveira  eleita Conselheira na eleição do dia sete de novembro de
2017  (07.11.2017)  conforme  ata  nº  1438,  solicitando  que  seja
marcado para o dia cinco de dezembro de 2017 (05.12.2017) a sua
posse, por motivo particular não poderá toma posse no dia marcado,
submetido  ao  Plenário,  foi  acatado  o  pedido.  A  seguir,  o  Sr.
Presidente em exercício, dá início à posse. Em seguida, o estatístico
Marcio  Aronovich registro  nº 1594 CONRE  2ª  região  assina  o
termo de posse para o exercício do mandato de  Conselheiro Efetivo,
com duração de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2018
e encerrando-se em 31 de dezembro de 2020, o estatístico Ricardo
da Costa Silva registro nº 6484 CONRE 2ª região assina o termo
de posse para o exercício do mandato de Conselheiro Efetivo, com
duração de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2018 e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2020, o estatístico  Dalton
Sampaio registro nº 1298 CONRE 2ª região assina o termo de 
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posse para  o  exercício  do  mandato  de  Conselheiro  Efetivo,  com
duração de 1 (um) ano, iniciando-se em 1 de janeiro de 2018 e
encerrando-se  em  31  de  dezembro  de  2018,  o  Estatístico  Luiz
Carlos da Rocha registro nº 3936 CONRE 2º região assina o termo
de posse para o exercício do mandato de Conselheiro Efetivo, com
duração  de  1  (um)  ano,  iniciando-se  1  de  janeiro  de  2018  e
encerrando-se  em  31  de  dezembro  de  2018.  Nada  mais  sendo
tratado,  o  Presidente  em  exercício  encerrou  a  presente  reunião
especial de posse, às dezoito horas e trinta minutos (18:30 horas), e
eu, William de Souza Cardozo, lavrei a presente ata. Rio de Janeiro,
22 de novembro de 2017. -----------------------------------------------

Mauricio de Pinho Gama.
Vice-Presidente do CONFE

No exercício da Presidência.

William de Souza Cardozo.
Secretário.
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