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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

Ata da Reunião Plenária on-line do CONFE dia 23/07/2020 – às 17:00 horas 

 

Segue os assuntos da Pauta da Reunião; 

 

1 - TCU - Relatório de Gestão novo prazo 03/11/2020  
  
2 - Arquivamento MPT 
  
3 - Reunião dos Presidentes (23/09/2020)  
  
4 - Compra do celular para o CONFE (SOMENTE ZAP) 
  
5 - Lista dos problemas relatados pelos CONREs  Pesqele  
  
6 - Resumo do Fluxo de Baixa  
 
7- Projeto do retorno das atividades presencial.  
  
8- Proposta de Resolução sobre o CNE  
  
9- Previsão Orçamentaria 
 

Conselheiros Presentes na Reunião On-line: Presidente Luiz Carlos da 

Rocha, Vice-Presidente Mauricio, Conselheiro Ricardo, Conselheiro 

Antonio Carlos, Conselheiro Júlio, Coordenador Técnico William, TI 

Raquel e assistente administrativa Vanessa. 

 

1 -Foi autorizado pelo TCU a entrega do Relatório de Gestão exercício 

2019 para o dia 03/11/2020. O relatório está em andamento.  

 

2 – No dia 22/09/2020 foi recebido e-mail do MPT informando o 

arquivamento da denúncia do CONFE não ter cumprido as medidas 

contra o COVID 19. 

 

3 – Resumo da Reunião dos Presidentes. Todos os CONREs 

compareceram menos o Presidente do CONRE da 1ª região. A próxima 

reunião ficou combinada para o dia 15/10/2020. O tema da reunião 

que teve mais destaque foi as eleições 2020 e o sistema Pesqele. 

http://www.confe.org.br/
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CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA 

 

4 – O CONFE definiu um novo canal de contato com os registrados do 

CONRE-7, estatísticos e empresas, e também com os demais CONREs. 

Foi autorizado a compra de um celular para o nº de zap do CONFE, 

para otimizar o atendimento. 

 

5 – Na reunião dos Presidentes foi reforçado os principais problemas 

recorrentes no sistema Pesqele. Estatísticos trabalhando em muitas 

empresas em várias regiões do país. Estatísticos sem registro. 

Estatísticos sem registro secundário.  Empresas desobrigadas pelo TSE 

de possuir registro nos CONREs. Falta de registros das PJS e falta de 

registro secundário das empresas.  

 

6- A T. I. Raquel atualizou os formulários de baixa de registro , um 

para PJ e um para PF, já autorizado pelo Presidente, será testado em 

breve e deve ser implantado até o final do ano/2020. 

 

7 – Foi informado que o Conselhão retorna suas atividades no começo 

de outubro, vários Conselhos estão retornando ou já retornaram com 

regras específicas que se adequam a cada um deles. Por enquanto o 

CONFE permanecerá em home office, com idas esporádicas ao 

CONFE, reuniões online com a secretaria e reuniões online Plenárias. 

 

8 – A proposta da Resolução de atualização de dados do CNE e 

forçando um cadastro único por todos os CONREs foi votada com 

unanimidade.  

 

9 – A previsão orçamentária será fechada no dia 30/09/2020 em 

reunião com o Sr. William, Tesoureiro Joil e o Presidente, para entregar 

no Relatório de Gestão do TCU – exercício 2019. 

 

A Reunião finalizou às 18:34. 
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