
 

 

 

 

                                                                                             

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA ON 1 

LINE DO PLENÁRIO DO CONSELHO 2 

REGIONAL DE ECONOMIA DA                           3 

9ª REGIÃO – PARÁ E AMAPÁ, 4 

REALIZADA DIA 20 DE JULHO DE 2021, 5 

EM BELÉM-PA. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Kleber 8 

Antonio da Costa Mourão Pablo Damasceno Reis, Sérgio Felipe Melo da Silva, Marcus 9 

Vinícius Gomes Holanda, Luiz Euclides Barros Feio, Antonio Fernando Ferreira Ramos, 10 

Márcio Bastos Guerra, Hellen Ferraz Berbel Bentes, Renan Alves Brandão, Tania Muricy 11 

Nascimento, Conselheiro federal Omar Correa Mourão Filho e os servidores Maria Goretti 12 

Sarmanho, Marcos Lopes Netto, Cantarely Costa e Glaucia Barata de Lima. Em virtude da 13 

Pandemia do Corona Vírus, a plenária foi realizada de forma online, para cumprir as 14 

medidas de distanciamento social. Justificaram ausência os Conselheiros Raul Paulo 15 

Sarmento, Mário Vasconcelos Sobrinho, Benedito Barros Caldas, André Cutrim Carvalho 16 

e Daniela de Cássia Ferreira da Silva.  ABERTURA: Às quinze horas e 10 minutos do dia 17 

vinte de julho de dois mil e vinte e um, o Presidente Roberto Alcantara abriu a sessão e 18 

deu início aos trabalhos tornando efetivos os Conselheiros Antonio Fernando Ramos, 19 

Marcio Bastos Guerra, Hellen Ferraz Berbel Bentes e Renan Alves Brandão, sendo  20 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Na oportunidade, agradeceu ao 21 

Vice-presidente Pablo Damasceno Reis pela condução dos trabalhos na plenária anterior, 22 

tendo em vista sua impossibilidade em estar presente. 1. INFORMES. 1.1. Tramitação da 23 

PEC 108/2019 – Ref. Ao regime jurídico dos Conselhos de fiscalização profissional. 24 

O Presidente informou sobre o andamento da PEC 108/2019 e citou que o Cofecon está 25 

se mobilizando para impedir a aprovação da PEC no Congresso Nacional, junto aos 26 

demais conselhos profissionais e à Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos 27 

Profissionais. A proposta atualmente encontra-se em tramitação na Comissão de 28 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. A PEC, 29 

elaborada pelo Ministério da Economia do Governo Federal, objetiva alterar a natureza 30 

jurídica dos conselhos profissionais, transformando-os em pessoas jurídicas de direito 31 

privado, tornando a cobrança de anuidades facultativa. Por seu caráter essencial ao 32 

atendimento as demandas sociais com segurança e legalidade, o exercício da atividade 33 

de fiscalização requer, indispensavelmente, legitimidade, isonomia e transparência, 34 

características intrínsecas à Administração Pública. Portanto, não faz sentido o argumento 35 

de que os conselhos profissionais não devam integrar a estrutura da Administração 36 

Pública e de que a inscrição nos Conselhos não pode ser condição para o exercício 37 

profissional. Entre as estratégias, está a dos conselhos regionais mapearem os 38 

parlamentares de seus estados que fazem parte da CCJC e agendar reuniões com eles a 39 

fim de reafirmar os argumentos que contrapõem a PEC. O Presidente apresentou a lista 40 

aos Conselheiros a listagem da CCJC por Estado. O Deputado que representa o Pará é o 41 

Deputado Éder Mauro, sendo suplente na Comissão. Apresentou também o Manifesto do 42 

Fórum dos Conselhos Federais sobre a PEC 108/2019, que repudia o Projeto de Emenda 43 

Constitucional por entender que os Conselhos profissionais, ao regulamentarem as 44 

profissões, ao fiscalizarem sua atuação, ao instituírem seu código de ética, cujos 45 

pressupostos devem ser atendidos pelos filiados, representam uma defesa para a 46 

sociedade contra o profissional não habilitado, porque alguém pode se dizer de uma 47 

profissão e não ter formação exigida pela lei. O Corecon PA/AP trabalhará em conjunto 48 

com os parlamentares do Estado e a sociedade para derrubar a tramitação da PEC 49 

108/2019. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da ATA da 4ª Reunião Ordinária de 50 



 

 

 

 

                                                                                             

2021: O Presidente apresentou a Ata da 4ᵃ Reunião Ordinária  de 2021, enviada 51 

previamente por e-mail, que após apreciada, foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 52 

2.2. Membros para composição da Comissão Eleitora 2021: Foi apresentada ao 53 

plenário a composição dos membros para a Comissão Eleitoral 2021, distribuída da 54 

seguinte forma: Economistas KEPPLER JOÃO ASSIS DA MOTA JÚNIOR (Reg.3878) Presidente 55 

da comissão, ARTUR DIAS DE SOUZA (Reg. 4065) e ELIZABETH DO SOCORRO DOS SANTOS DIAS 56 

(Reg. 3879) como membros efetivos e JOSÉ ROOSEVELT ARAÚJO CORRÊA JUNIOR (Reg. 3985) 57 

como membro suplente. Diante do exposto, a Comissão Eleitoral 2021 foi aprovada pelos 58 

Conselheiros presentes. 2.3. Calendário Eleitoral e Edital das Eleições 2021: Foi 59 

apresentado o Calendário Eleitoral e o Edital das Eleições 2021, sendo apreciados e 60 

aprovados pelos Conselheiros presentes. O presidente na oportunidade informou que o 61 

pleito eleitoral será exclusivamente realizado na modalidade Eletrônica. Os documentos 62 

para inscrição de chapas como o requerimento previsto no art. 12 da Resolução nº 1.981, 63 

de 23 de outubro de 2017, e a declaração de cada componente da chapa, poderão ser 64 

encaminhados via e-mail ao endereço eletrônico da administração do Corecon PA/AP 65 

(adm@coreconpara.org.br), cabendo a chapa, o encaminhamento dos documentos 66 

originais até o último dia do prazo de inscrição, devendo ser observados alguns pontos 67 

devidamente esclarecidos na Resolução 2.077 de 23/07/2021 e Resolução 2.068, de 68 

10/05/2021 do Conselho Federal de Economia. As eleições serão realizadas 69 

exclusivamente pela internet no período de 27/10/2021, a partir das 08 (oito) horas, até o 70 

dia 29/10/2021 ás 20 (vinte) horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrônico 71 

www.votaeconomista.org.br, mediante senha pessoal e intransferível, a ser previamente 72 

fornecida pelo Cofecon aos Economistas adimplentes. Em hipótese alguma poderá ser 73 

recepcionado votos de profissionais que se dirigirem à Sede dos regionais ou em suas 74 

delegacias. O Conselho Federal de Economia instituiu procedimentos excepcionais para o 75 

pleito eleitoral de 2021, considerando a necessidade de adequação ao processo eleitoral, 76 

no âmbito do Sistema COFECON/CORECONS, em razão da pandemia do Corona vírus 77 

(Covid-19). 2.4. Ofício 140201.0076.2318.0104/2021 - JUCAP/AP: O Presidente informou 78 

que a Junta Comercial do Estado do Amapá, encaminhou através do Ofício Of. 2219272-79 

JUCAP/AP, informe referente ao término do mandato de vogais previsto para setembro e 80 

uma solicitação da lista tríplice com a indicação dos nomes para a alteração do Plenário 81 

do Colégio de Vogais, para serem apreciados e nomeados pelo Governador do Estado do 82 

Amapá. Foi ressaltado que os nomes indicados deveriam atender aos requisitos 83 

estabelecidos no Artigo 03 da Instrução normativa DREI N° 81 de 10 de junho de 2020. 84 

Foi solicitada a indicação de lista tríplice tanto para vogal titular quanto para vogal 85 

suplente, para o quadriênio de 2021/2025. O Presidente informou sobre a pauta de 86 

indicação de 03 (três) nomes para vogal titular e 03 (três) nomes para suplente. Em 87 

atendimento ao Ofício seguem os nomes indicados para compor a lista tríplice: 88 

Economista Eric Saulo de Almeida Fernandes (efetivo) e o Economista Vitor Barros da 89 

Silva (suplente), a Economista Inara Padilha da Silva (efetiva) e a Economista Tânia 90 

Muryci Nascimento (suplente) e a Economista Isis Pena do Couto (efetiva) e a Economista 91 

Denize do Socorro de Sousa Lima (suplente). A lista foi aprovada por unanimidade pelos 92 

Conselheiros presentes. 2.5. Ofício 079/2021/Cofecon, Prorrogação do VIII Recred: 93 

Dispõe sobre a 2ª prorrogação de prazos para adesão ao VIII Programa Nacional de 94 

Recuperação de Créditos – RECRED. Resolução nº 2.078, de 5 de julho de 2021. Com 95 

esta prorrogação, os economistas terão até o dia 31/12/2021 para realizarem o 96 

parcelamento de seus débitos nas condições estipuladas na presente Resolução. O 97 

RECRED prevê descontos nos juros e multas sobre os débitos referentes às anuidades 98 

vencidas, incluindo o exercício de 2020. O presidente informou que o VIII Programa 99 

Nacional de Recuperação de Créditos foi amplamente divulgado junto aos Economistas 100 

mailto:adm@coreconpara.org.br
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do Pará e do Amapá para regularizarem os débitos em aberto, minimizando os impactos 101 

da pandemia da COVID-19 e seus reflexos. Desta forma, o plenário do Corecon PA/AP 102 

deliberou pela adesão a prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de 103 

Créditos, sendo aprovado pelos Conselheiros. 2.6.Ofício 064/2021/COFECON– 104 

Indicação de nomes para as premiações de Personalidade e Destaque econômico: 105 

O Presidente repassou aos Conselheiros o Ofício Circular 064/2021/COFECON que 106 

apresenta a Resolução n° 2.071 que versa sobre os Prêmios de Personalidade e 107 

Destaque Econômico. Informou que o Regional formará uma lista tríplice de cada 108 

categoria para concorrer as premiações. As indicações do Plenário levaram em 109 

consideração a contribuição dos economistas e das entidades para o desenvolvimento e 110 

desempenho da ciência econômica e da profissão. Após votação, entre os indicados, os 111 

Conselheiros elegeram três Economistas: Econ. Mário Ramos Ribeiro - Lutou contra a 112 

privatização do Banco do Estado do Pará que está presente em todos os 144 municípios 113 

do Estado, demonstrando que não seria vantajosa a privatização do Banco. Economista 114 

atuante na área de tributação fiscal, em suas entrevistas abordou temas relevantes como 115 

a pandemia e seus reflexos, como a queda na arrecadação de impostos federais, a 116 

fragilidade do mercado financeiro e as medidas protetivas da crise econômica. Atualmente 117 

trabalha sobre dívida pública, reforma tributária, os programas de combate a corrupção e 118 

a nova lei do FGTS. Econ. Simão Robinson Jatene - Alcançou o mais alto escalão do 119 

Governo do Estado do Pará, o de Governado, sendo o único a exercer três mandatos. Em 120 

sua gestão trabalhou para a redução da pobreza e desigualdade social. Investiu na 121 

educação para melhorar o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro (IDEB), 122 

através da implantação de projetos como o Pacto pela Educação. Investiu durante seu 123 

mandato na capacitação profissional, dentro de uma política de desenvolvimento 124 

planejada, concluindo 11 escolas tecnológicas profissionalizantes. Trabalhou junto ao 125 

Governo Federal com a questão das políticas tributárias que favorecem as exportações 126 

mas, não geram recursos para o Estado do Pará. Econ. David Ferreira Carvalho, 127 

Economista atuante na área de Desenvolvimento Regional, elaborando várias obras 128 

nessa linha de segmento. Professor, sempre pontuou em suas palestras e seminários a 129 

importância da SUDAM no desenvolvimento da Amazônia e sua atuação em momentos 130 

marcantes para a economia do Estado do Pará. Lutou incansavelmente para valorizar a 131 

cultura paraense e contribuiu com o ensino e a pesquisa. Concorreu e conquistou o               132 

1º lugar no XX Prêmio Brasil Economia, com sua obra “Macroeconomia Monetária e 133 

Financeira da Produção Capitalista”. Finalizando assim, as indicações para a honraria de 134 

Personalidade Econômica. Dando seguimento, ocorreram as indicações das entidades  135 

para a premiação Destaque Econômico. Após votação, entre os indicados, os 136 

Conselheiros elegeram três entidades: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 137 

Empresas–SEBRAE, Promoveu nas últimas décadas renovações tecnológicas tanto na 138 

área de capacitação com cursos e treinamentos, quanto nos acessos aos dados que 139 

visam gerar resultados para os pequenos e médios empresários e empreendedores, 140 

sendo um das referências mais importantes para o Estado do Pará, atuando na promoção 141 

do desenvolvimento econômico e competividade de micro e pequenas empresas, 142 

estimulando seu crescimento e expansão no mercado. Governo do Estado do Pará,             143 

Nem a crise econômica, reflexo da pandemia, foram capazes de retardar as ações do 144 

Governo do Estado, que criou políticas públicas de sustentabilidade que promoveram 145 

avanços na economia e crescimento do micro empreendedor com a oferta de linhas de 146 

crédito. Na área social, esteve sempre na linha de frente para ofertar o acesso aos 147 

serviços públicos, de forma simples e eficiente, com foco nas áreas de educação e  148 

saúde, com ênfase no combate a Pandemia e na imunização da população. Entre muitas 149 



 

 

 

 

                                                                                             

outras ações relevantes pra uma gestão de qualidade voltada para a sociedade como um 150 

todo. Junta Comercial do Estado do Pará–JUCEPA, Ao longo dos anos tem se 151 

destacado pelas ações que vêm desenvolvendo para simplificar o registro de empresas no 152 

Estado do Pará, como a recente implantação do calendário dos serviços exclusivamente 153 

digitais, para desburocratizar os procedimentos de acesso e registro. Presta um serviço 154 

público com eficiência para fomentar a economia do Estado, facilitando a abertura de 155 

novas empresas, bem como possibilitando a obtenção de licenças e alvarás, tudo digital 156 

através de seu Portal de serviços, uma das determinações do RedeSim. Presta um 157 

serviço de relevância pro Estado do Pará, entre muitos outros serviços que estão 158 

disponíveis para consulta on line. 3. O QUE OCORRER: 3.1. Economista Eduardo 159 

Costa, ganhou o Prêmio de Economista do Ano: O Presidente informou que o 160 

Economista paraense Eduardo Costa, professor da UFPA, foi indicado para concorrer ao 161 

Prêmio Economista do Ano de 2020 da Revista “Economia em Ação”. As eleições 162 

ocorrerão entre os dias 27/06/21 a 01/07/21 e o professor foi o vencedor do Prêmio. A 163 

disputa envolveu economistas de todo o Brasil, sendo o mesmo o único representante da 164 

Região Norte na lista de finalistas. Os Conselheiros parabenizaram o Economista e este 165 

por sua vez agradeceu o apoio recebido do Corecon PA/AP. 3.2. Prof. Armando Dias 166 

Mendes-Aniversário de 100 anos: Por mais de 60 anos Armando Mendes foi um 167 

expoente do pensamento crítico sobre a Amazônia, professor e vice-reitor da UFPA, onde 168 

foi um dos criadores do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia (NAEA-UFPA), e também 169 

como economista e presidente do Banco da Amazônia. Foi conferencista na abertura do 170 

Encontro do Corecon da Região Norte - ENAM, sob o tema '1912-2012: 100 anos da crise 171 

da borracha. Em 2006, recebeu pelo Cofecon, a medalha de Personalidade Econômica do 172 

Ano. Notabilizou-se pela dedicação com que atuou nos debates acerca dos rumos do 173 

desenvolvimento da região amazônica, demonstrando que não se deve ter uma visão 174 

romântica de floresta intocável, mas que o desenvolvimento sustentável deve, também, 175 

priorizar a qualidade de vida e a obtenção de renda das famílias nas cidades e localidades 176 

amazônicas. Dessa forma, por indicação do Economista Eduardo Costa, será proposto  a 177 

elaboração de um livro editado em sua homenagem, tendo em vista seu legado 178 

extraordinário para a Academia e gerações futuras. A ocasião do lançamento do livro, 179 

seria em seu centenário, que ocorrerá em 06 de junho de 2024. 3.3. Semana do 180 

Economista 2021: "Desafios, Cenários e Tendências Econômicas Pós-Pandemia” é 181 

o tema da Semana do Economista 2021 e o evento está programado para ocorrer nos 182 

dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021, virtualmente, em atendimento as normas de saúde. 183 

Segue a programação: 11/08/2021 – O evento será aberto pelo Presidente do Corecon 184 

PA/AP Roberto Alcantara e em seguida, teremos a palestra do Econ.Luiz Alberto 185 

Machado com o tema “Desafios, Cenários e Tendências Econômicas Pós-Pandemia”. O 186 

Moderador da palestra será o Economista Eduardo Costa. Na programação do dia 187 

12/08/2021 ocorrerá a palestra “Perspectivas do Planejamento Regional da Amazônia 188 

para a Bioeconomia no Contexto Pós-Pandemia” com o Conselheiro Econ. Benedito 189 

Caldas e como moderador teremos o Conselheiro Econ. Sérgio Felipe Melo. E finalizando 190 

o evento, no dia do Economista, 13/08/2021, o Econ. e Conselheiro André Cutrim 191 

Carvalho proferirá a palestra “A Pandemia na Economia: Reflexos da Crise Sanitária no 192 

Pensamento Econômico Dominante” e como moderador teremos o Conselheiro Econ. 193 

Kleber Mourão. Fechando a programação do evento Semana do Economista 2021, neste 194 

mesmo dia, após a palestra, ocorrerá a entrega do Prêmio de Monografia Professor 195 

Armando Corrêa Pinto, pelo Presidente Roberto Alcantara. O Evento será exclusivamente 196 

on line e as inscrições serão realizadas pelos e-mails asteccorecon@gmail.com e 197 

ascom@coreconpara.org.br ou WhatsApp do Corecon. O Presidente reforçou a 198 

importância da participação de todos, além de solicitar apoio na divulgação do evento 199 

mailto:asteccorecon@gmail.com
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junto aos contatos e compartilhamento das mídias de publicidade. E nada mais havendo a 200 

tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos às dezessete horas e vinte minutos, 201 

agradecendo a participação de todos, dos quais eu, Maria Goretti Sarmanho dos Santos  202 

Freire, lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 203 

Belém, vinte de julho de dois mil e vinte e um. 204 

 205 

                   206 

        Roberto Carlos Quintela de Alcantara                Maria Goretti Sarmanho dos S. Freire 207 

                            Presidente                                           Gerente e secretária ad hoc 208 


