ATA DA SESSÃO No 1.000 - DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Às dezenove horas (19h) do dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito (28.03.2018), foi iniciada a
sessão plenária do CONRE-3 - Conselho Regional de Estatística da 3ª Região. Presentes na sessão
via conferência de voz-web os Conselheiros efetivos e Suplentes: Doris Satie Maruyama Fontes, Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Julio Adolfo Zucon Trecenti, Marcos Antonio Coque Junior, Mário Hissamitsu Tarumoto, Mauro Correia Alves, Nathália Demétrio Vasconcelos Moura, Nara Regina Spall Martins e Regina Albanese Pose. Os Conselheiros Adriana Maria Marques da Silva, Alessandro Zito Gomes,
Edmar Wilson Alvarenga, Ines Nobuko Nishimoto, Marcelo Ventura Freire, Marcelo Pires Fernandes,
Newton Nogueira, Paula Regina Bonifácio dos Santos e Paulo Cesar Ferreira Lima justificaram suas
ausências. 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 registros
dos Estatísticos CAIO VIEIRA RÊGO, GUSTAVO SALLUM FORTUNA e BRUNO ALBUQUERQUE; Foi aprovado o registro da empresa P2A PRECESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP; Em seguida, foram passados
os seguintes informes pelo Julio Trecenti: relato sobre a visita do presidente ao CONFE, o Presidente informou que o CONFE adicionou na pauta da plenária de início de abril (04/04) a discussão sobre
pagamento de valores para registro de estatísticos recém-formados e técnico em estatística para graduandos. ENGOPE-UFG, ocorrido em 23/03/2018, em palestra no evento, o presidente a Estatística e
Empreendedorismo; apoio ao SEST, foi decidido que o CONRE ajude organizadores de semanas da
estatística dentro do orçamento anual; PESQUISA ELEITORAL: o CONRE-3 iniciará um projeto de
visitas às principais entidades de pesquisa, com o intuito de se aproximar das entidades. Julio marcou
a 1ª visita ao Instituto Paraná (em Curitiba) no dia 04/04 com a estatística registrada no CONRE e
responsável pela empresa. Em seguida, sobre Orçamento e contratação: comunicação, fiscalização, advogado, foi discutido com a contadora sobre levantamento de orçamento para realizar contratações; para 2018 as possibilidades financeiras são remotas. Em seguida foi discutido sobre restruturação da equipe de Fiscalização, hoje formado por conselheiros voluntários, sobre Registro / administrativo para aumentar nossa base de adimplentes. Foi decidido que a discussão deverá prosseguir a
partir do relatório de viabilidade da contadora. VOCALIZAÇÃO: tentar montar um manual que esclareça dúvidas sobre o papel dos conselheiros e como uniformizar uma linguagem de comunicação sobre
a nossa carreira. Nada mais sendo dito, o Presidente do CONRE-3 Senhor JULIO ADOLFO ZUCON TRECENTI encerrou a sessão às 21h50.
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