
 
 

ATA DA SESSÃO No 1.002 - DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO, REA-

LIZADA NO DIA VINTE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Às dezenove horas (19h) do dia vinte de junho de dois mil e dezoito (20.06.2018), foi iniciada a ses-

são plenária do CONRE-3 - Conselho Regional de Estatística da 3ª Região.  Presentes na sessão via 

conferência de voz-web os Conselheiros efetivos e Suplentes: Julio Adolfo Zucon Trecenti, Doris Satie 

Maruyama Fontes, Nathália Demétrio Vasconcelos Moura, Newton Nogueira e Regina Albanese Pose. 

Os Conselheiros: Adriana Maria Marques da Silva, Alessandro Zito Gomes, Edmar Wilson Alvarenga, 

Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Ines Nobuko Nishimoto, Marcelo Pires Fernandes, Marcos Antonio 

Coque Junior, Marcelo Ventura Freire, Mário Hissamitsu Tarumoto, Mauro Correia Alves, Nara Regina 

Spall Martins, Paula Regina Bonifácio dos Santos e Paulo Cesar Ferreira Lima justificaram suas ausên-

cias. O Senhor Presidente do CONRE-3 verificando o quórum declara aberta a sessão via conferência 

de voz-web. Foi apreciada e aprovada a Ata Da Sessão Anterior. Foram aprovados os pedidos de bai-

xas de registros dos Estatísticos ANGELO ROBERTO TOSTES SALLES e RAFAEL SCUCUGLIA; Foi apro-

vado o pedido de anistia das anuidades de 2015 à 2018 da empresa UP UNIDADE DE PEQUISA SS 

LTDA ME; Foram aprovados os pedidos de baixas de registros das Empresas AGITTA PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE LTDA , INSTITUTO DE PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO INFOCORREIO LTDA e UP 

UNIDADE DE PEQUISA SS LTDA ME; Em seguida foi discutido sobre o reajuste dos servidores do CON-

RE-3, que tem como data base o dia 1º de maio, e ficou decidido que o índice de reajuste dos servido-

res será de 2,79%; Em seguida foi discutido sobre o Roadmap PesqEle e ficou decido que os pri-

meiros testes serão realizados somente com as empresas que realizaram pesquisas eleitorias e cujo 

CNAE seja 73.20.3-00 (Pesquisa de Mercado); os contatos serão iniciados com uma notificação e suas 

respostas serão acompanhadas por dois meses, para atualização do fluxo na próxima plenária. Em 

seguida foi discutido sobre o contato com o TSE sobre PesqEle e ficou decido que o CONRE-3 vai 

aguardar até 04/07/2018 o contado do TSE sobre as causas das falhas no registro das pesquisas que 

ainda não está exigindo a certificação do estatístico conforme determina a Resolução TSE nº 

23.549/2017 e, caso a resposta do TSE não seja dada ou não seja satisfatória, será enviada uma noti-

ficação oficial solicitando melhorias no sistema. Ainda sobre FISCALIZAÇÃO das empresas e profissio-

nais que realizaram Pesquisas Eleitorais, ficou decidido que o CONRE-3 fará consultas com alguns 

Conselhos de Classe para analisar como eles fazem a fiscalização de suas áreas. Sugestão de conse-

lhos: CRASP, CORECON-SP, CRECISP e CRB-SP. Foi decidido também que o CONRE-3 irá tentar, com 

os demais CONREs, uma unificação da linguagem das Notificações e Autuações fiscalizatórias. Em se-

guida foi discutido sobre o Grupo de Comunicação, e ficou decido que será montado um grupo de 

comunicação para adicionar voluntários e iniciaremos com um teste do projeto de eventos curtos cha-

mados Conretalks. Também foi criado uma pasta de documentos internos para construção de base de 

conhecimento e que poderá ser consultada por todos os conselheiros. Em seguida já nos assuntos 

gerais, foi solicitado pela Doris que todos os conselheiros que participaram do CONE-2018 enviem 

suas impressões sobre o evento e, quem puder, possam sugerir temas para o próximo CONE que 

ocorrerá em Salvador, com o apoio do CONRE-5. Em seguida, o Julio informou a todos sobre: 1) o 



 
 

novo fluxo de cobrança dos inadimplentes utilizará o Instituto de Protestos; ii) será solicitada ao CON-

FE a Resolução que aprova o registro de bacharelandos como técnicos sem ônus; iii) será criada uma 

pauta para a reunião com a IMEJr no dia 25/07/2018; iv) será montada uma lista de possíveis pales-

trantes para a mesa do SINAPE 2018; Nada mais sendo dito, o Presidente do CONRE-3 Senhor JULIO 

ADOLFO ZUCON TRECENTI encerrou a sessão às 21h50. 
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