
Conselho Regional de Estatística – 1ª Região 

ATA DE REUNIÃO 

Data  15/02/2015 Horário de Início 18:30 Horário de Término 20:42 

Local Sede do CONRE 1 

Participantes  Luciana Guedes – conselheiro – Presidente 

 Leonardo Aguirre – conselheiro – Vice Presidente 

 René Raupp – conselheiro – Tesoureiro 

 Hernan Cunha – conselheiro – Tesoureiro substituto 

 João Ricardo Eliseu – conselheiro 

 Rafael Mitsuo – fiscal 

Pauta 1. Renovações de contrato de assessoria jurídica e contábil 
2. Calendário de fiscalização 
3. Processo C. G. 
4. Retorno sobre as demandas da última reunião 
5. Assuntos gerais 

 

1. Renovações de contrato de assessoria jurídica e contábil 

Após a visita do tesoureiro RENÉ RAUPP ao escritório que nos presta assessoria contábil, 

ficou decidido por unanimidade a continuidade do contrato com a empresa CTA 

CONTABILIDADE. 

Foi analisado o comportamento da Assessoria jurídica prestada pela Dra. GENICY REZENDE, 

e levantados os seguintes pontos: 

 Comportamento agressivo com conselheiros de outras unidades do CONRE, 
causando indisposição desses órgãos com o CONRE 1; 

 O parecer técnico dado pela assessoria, não tem caráter de decisão, ficando 
esta a cargo do Conselho e não sendo respeitada pela Assessoria; 

 Possibilidade de intervenção do CONFE no CONRE 1ª Região, sob justificativa 
de falta de respeito com as autoridades do Conselho; 

 Falta de respostas claras, objetivas; 

 Exposição de assuntos do Conselho a terceiros: ex-membros do CONRE, 
membros de outras Regionais e do Conselho Federal de Estatística; 

 Confundimento de assuntos pessoais com profissionais, mesmo após alerta de 
membros do Conselho. 

 
Assim, o Conselho decidiu pela NÃO RENOVAÇÃO do contrato de assessoria jurídica, e optando 

pela contratação em caráter emergencial de uma nova assessoria jurídica, até que se 

regularize o processo necessário para a contratação formal. 

2. Calendário de fiscalização 

O fiscal Rafael Mitsuo apresentou as datas de formatura das Universidades sob 

responsabilidade do CONRE 1, bem como as respectivas listas de prováveis formandos. 

Como as datas estão muito próximas, ficou decidido aguardar para o segundo semestre a 

emissão de carteirinhas provisórias para os novos formandos, e preparar, juntamente com 

os delegados, uma apresentação do Conselho nos Estados de Goiás, Amazonas e Pará, com 

previsão para o Dia do Estatístico. 
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3. Processo C. G. 

A estatística C. G.  solicitou revisão da decisão do CONRE 1 sobre exercício ilegal da 

profissão, constatado após fiscalização, inserindo ao processo comprovação de matrícula 

em Mestrado e nova versão da publicação na qual seu nome constava como estatística 

responsável.  

O Conselho recebeu o pedido e entende que como órgão fiscalizador e com base no 

Código Tributário vigente, é dever do CONTRIBUINTE provar o não exercício da profissão 

durante o período em que não esteve vinculado ao seu Conselho Fiscalizador, e a 

solicitante disponibiliza voluntariamente, na Internet, provas contraditórias. Não 

acreditando que a referida estatística esteja usando de má fé ou manipulação indevida de 

informações, membros do conselho ou contratantes, o Conselho decide por retirar os 

encargos cobrados em 2013 e arquivar o processo. Entretanto, fica legitimada a autoridade 

do fiscal que emitiu o parecer, e portanto, a estatística e sua atual contratante – a qual 

emitiu errata sobre sua responsabilidade técnica – devem se assegurar de que não serão 

emitidas novas provas que indiquem fraude ou intenção dolosa na prestação das 

informações, sob pena de Processo disciplinar e ético. 

 

4. Retorno sobre as demandas da última reunião 

Os delegados dos Estados de GOIÁS, AMAZONAS E PARÁ foram contatados e está sendo 

pensada, conjuntamente, as estratégias para o ano de 2015. 

5. Assuntos Gerais 

Foram agendadas reuniões individuais com os funcionários do setor administrativo do 

CONRE 1, entre os dias 10 e 12/02. O tesoureiro relatou que os procedimentos de baixa de 

recebimentos e pagamentos encontram-se atualizados. 

Foi APROVADO por unanimidade de votos o registro do Estatístico JOSE RENAN DE 

ALMEIDA FERNANDES. Foi APROVADA por unanimidade de votos a baixa de registro do 

Estatístico EVALDO MARCIO SILVA SIMÕES inscrito no CONRE 1 nº 930/86. Foi assinada 

declaração para a Estatística CLARISSA CARDOSO OESSELMANN, constando a data de seu 

pedido de registro. Foi APROVADO o parcelamento da dívida do INSTITUTO VERSUS 

ASSESSORIA E PESQUISA DE MARKETING LTDA. Reapresentação para assinatura do 

RELATOR, o processo de BAIXA com a exigência cumprida. – THIAGO ALEXANDRE MELO 

MATHEUS. 

Foi decidido que o estatístico GUILHERME VIANA FERREIRA deverá reapresentar o pedido 

correto de parcelamento. 

 

 


