
 

 

                               

                                                               

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PARÁ                                     3 

E AMAPÁ, REALIZADA DIA 10 DE 4 
DEZEMBRO DE 2020, EM BELÉM-PA. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Conselheiros Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Leandro Morais de 7 

Almeida, Luiz Carlos das Dores Silva, Luiz Euclides Barros Feio, Marcus Vinicius Gomes Holanda, 8 

Omar Corrêa Mourão Filho, Pablo Damasceno Reis, André Cutrim Carvalho, Sérgio Felipe Melo da 9 

Silva, e os funcionários Maria Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes Netto, Cantarely 10 

Silva, Samara Faro, Sandra Lima e Glaucia Barata de Lima. Justificaram as ausências os  11 

Conselheiros Maria Lúcia Bahia Lopes, Daniela de Cássia Ferreira da Silva, Isis Pena do Couto e 12 

Renan Alves Brandão. ABERTURA: Às dezesseis horas e dezoito minutos do dia dez de dezembro 13 

de dois mil e vinte, o Presidente Roberto Alcantara abriu a sessão e deu início aos trabalhos, 14 

agradecendo a presença de todos. INFORMES. 1.1. Assembleia de Delegados: O Presidente 15 

informou que no dia 01 de dezembro de 2020 ocorreu a Assembleia de Delegados do Cofecon,  16 

transmitida pelo Youtube. No pronunciamento, o Presidente Antônio Correia de Lacerda informou o 17 

quantitativo de votos distribuído por Regional, onde o Corecon PA/AP teve direito a 08 votos, e  18 

dois candidatos a Conselheiros federais: a Conselheira Daniela de Cássia Ferreira da Silva (efetiva) 19 

que recebeu 38 votos e o Conselheiro André Cutrim Carvalho (suplente) que recebeu 23 votos.                    20 

2. ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária 2020: O Presidente 21 

apresentou a ATA da 6ᵃ Reunião Ordinária de 2020, enviada previamente, que após apreciada foi 22 

aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.2. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária 23 

2020: Do mesmo modo o Presidente apresentou a Ata da 1ᵃ Reunião Plenária Extraordinária de 24 

2020 que após apreciada foi aprovada. 2.3. Homologação de Registro em geral: Homologar novos 25 

registros ativos com desconto. Processo n.º 146/2020 – ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA; 26 

Processo n.º 149/2020 – KATIA ESTEVES DA ROCHA; Processo n.º 155/2020 - RUBIA MONTEIRO 27 

PIMENTEL; Processo n.º 156/2020 – RAUL PAULO SARMENTO. Homologar suspensão de registro 28 

definitivo pessoa física. Processo n.º 142/2020 – JOSEANNY DE CASSIA LIMA SANTOS. 29 

Homologar cancelamento de registro definitivo pessoa física. Processo n.º 148/2020 – ROSA 30 

FLORENÇA RETTELBUSCH DE BASTOS; Processo n.º 151/2020 – LUIZ OTAVIO WANDERLEY 31 

MOREIRA; Processo n.º 159/2020 – PAULO CESAR FERNANDES DE FARIAS. 2.4. Balanço 32 

Financeiro 3° Trimestre: O Presidente da Comissão de Tomada de Contas do Regional, 33 

Conselheiro Pablo Damasceno, apresentou o seguinte parecer: “A Comissão de Tomada de Contas 34 

do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, no exercício de sua atribuição, examinou a 35 

Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2020, constituída pelo Balancete Analítico de Verificação, 36 

Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e Demonstrativo de Variações 37 

Patrimoniais, bem como o razão das contas e extratos bancários, onde se encontra demonstrada a 38 

arrecadação de anuidades e emolumentos, cheques liquidados, transferências online, receitas de 39 

cartão, entre outras. A Receita Corrente do 3º Trimestre foi de R$ 124.130,67 e a Despesa Corrente 40 

foi de R$ 161.179,47. A arrecadação no 3º trimestre de 2020 fechou no valor total de                      41 

R$ 124.130,67 ocorrendo assim, um aumento de 36,29% em relação ao mesmo período no 42 

exercício de 2019, cuja arrecadação fechou em R$ 91.076,08. Esse acréscimo na receita é reflexo 43 

das renegociações no VIII RECRED, que têm possibilitado ao Economista oportunidades atrativas 44 

de acordos de débitos pendentes. Registramos também neste 3º trimestre, a ocorrência de um déficit 45 

orçamentário no valor de R$ 37.048,80, devido a despesa corrente ter sido maior que a receita 46 

corrente. E para complementar os demonstrativos de receita, registramos o saldo em conta até a 47 

data do encerramento do trimestre em 30/09/2020 no valor total de R$ 243.789,63 (Duzentos e 48 

quarenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos). Ressaltamos 49 

também, que no exercício de 2020 até a data de encerramento do trimestre em 30/09/2020, já foi 50 

arrecadado 65,74% do total da Receita para o exercício de 2020. A comissão aproveita para 51 



 

 

                               

                                                               

reforçar que todas as despesas variáveis a serem executadas até o final do exercício, precisam ser 52 

analisadas antes de sua execução, para compatibilizar com os recursos arrecadados, objetivando 53 

manter o regular equilíbrio financeiro do Regional. Passando agora para o grupo de despesas 54 

efetivadas, o 3º trimestre de 2020 fechou no valor total de R$ 161.179,47 comparando com 2019 em 55 

relação ao mesmo período cujo valor fechou R$ 153.378,02, houve um aumento de 5,08% no 56 

exercício de 2020. Diante do exposto, esta Comissão  apresenta o referido Processo de nº 147/2020 57 

para apreciação e aprovação dos nobres Conselheiros.”. Diante do exposto, em votação, o Balanço 58 

Financeiro do 3° Trimestre de 2020 foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 59 

2.4. Proposta Orçamentária 2021: A apresentação do processo e a leitura deste outro parecer, foi 60 

feita por outro membro da Comissão de Tomada de Contas do Regional, o Conselheiro Leandro 61 

Almeida, que apresentou o seguinte parecer: “O Processo da Proposta Orçamentária para 2021, foi 62 

analisado pelos membros da Comissão de Tomada de Contas do Corecon PA/AP, onde demonstra 63 

de forma criteriosa a estimativa prevista para receita e a fixação de despesas projetadas para o 64 

Exercício de 2021, ambas fecharam no valor de R$  901.654,61, conforme demonstrado nas 65 

planilhas em anexo.  Ressaltou que as notas explicativas contemplaram as justificativas para a 66 

estimativa dos valores propostos, levando em consideração as reais possibilidades de arrecadação 67 

e de gastos executados em 2020. Diante do exposto, a Comissão de Tomada de Contas se posiciona 68 

favorável a aprovação do referido processo de nº 152/2020, pelos nobres Conselheiros.” Após 69 

leitura do parecer, a Proposta Orçamentária 2021 foi posta em votação e aprovada por unanimidade 70 

pelos Conselheiros presentes. 2.5. Proposta de bonificação natalina: O Presidente apresentou uma 71 

proposta de bonificar neste mês de dezembro o vale alimentação dos funcionários do Regional, no 72 

valor de R$300,00 levando em consideração que em 2020 não houve reajuste salarial devido a atual 73 

conjuntura econômica com os reflexos da pandemia covid 19 e a queda na arrecadação. O impacto 74 

deste acréscimo somaria o total de R$ 2.400,00 reais sobre o valor creditado para cada um, sem a 75 

incidência de obrigações tributárias. A proposta após apreciação foi aprovada pelos Conselheiros 76 

presentes e editada a Resolução nº.018/2020. 3. O QUE OCORRER.  O Presidente Roberto 77 

Alcantara agradeceu aos Conselheiros e aos funcionários pelo apoio e dedicação de todos, nesse ano 78 

tão complicado e com tantas perdas. Na oportunidade, os Conselheiros parabenizaram os dirigentes 79 

da casa e a equipe técnica pelo trabalho na gestão 2020 e sugeriram que no ano de 2021 sejam 80 

ofertados cursos de capacitação aos economistas para incrementar a receita do Regional, entre eles, 81 

os de Elaboração de projetos, bem como a retomada do MBA em Gestão e Planejamento Municipal, 82 

Educação financeira e a elaboração da próxima edição da cartilha. Em 2021, trabalhar parcerias 83 

junto as prefeituras municipais para a oferta de cursos de gestão pública e outros. Nesta 84 

oportunidade o Presidente pediu que fosse encaminhado por e-mail aos Conselheiros a matriz do 85 

curso de pós graduação em Gestão e planejamento. Aproveitou também para citar a importância da 86 

formação de uma equipe de trabalho para dar apoio na revisão de PPA, e auxiliar na qualificação do 87 

planejamento municipal. Em seguida, foi repassada a palavra ao Vice Presidente o Conselheiro Luiz 88 

Carlos Silva citou que após sua palestra o procurador-chefe da AGU pediu que fosse encaminhado 89 

um expediente do Regional dando maiores informações sobre a educação financeira trabalhada pelo 90 

Corecon. Em continuidade ainda na perspectiva da proposta de Cursos, o Conselheiro Luiz Euclides 91 

Feio citou a carência dos municípios no curso de elaboração de projetos e de gestão pública. O 92 

Conselheiro Sérgio Felipe Melo comentou sobre uma proposta de parceria entre o Regional e a 93 

Sudam para ministrar cursos. E nada mais havendo a tratar, o Presidente, deu por encerrado os 94 

trabalhos às dezoito horas, agradecendo a participação de todos, dos quais eu, Glaucia Barata de 95 

Lima, lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo presidente da Sessão. Belém, dez de 96 

dezembro de dois mil e vinte. 97 
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                   99 

        Roberto Carlos Quintela de Alcantara                                 Glaucia Barata de Lima 100 

                        Presidente                                                                  Secretária ad hoc 101 
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