
 
Resolução nº003/2022/ADM. 
 

 

                                                                   Aprova o Calendário anual de Reuniões plenárias 
                      do Conselho Regional de Economia da 9ª Região – PA/AP 

 
O Conselho Regional de Economia da 9ª Região – PA/AP, no uso de suas atribuições legais 
e regulamentares que lhe são conferidas pela Lei n°.1.411/51 e suas alterações, pelo 
Decreto n°.31.794/52.  

 
RESOLVE:  
Art.1° - Aprovar o Calendário anual de reuniões plenárias do Conselho Regional de 
Economia da 9ª Região PA/AP, para subsidiar a organização de atividades: 
  
JANEIRO      
Data:10/01/2022 (segunda-feira) 
Posse do terço de Conselheiros e Eleição para Presidente e Vice, aprovação das Comissões 
técnicas e comissões de trabalho. 
FEVEREIRO    
Data: 17/02/2022 (quinta-feira) – ATA da 1ª reunião 2022, pauta geral de registros, calendário de 
reuniões plenárias e Balanço Anual 2021.  
ABRIL    
Data: 26/04/2022 (terça-feira) – ATA de plenária, pauta geral de registros, Balanço do 1º trimestre 
de 2022, Proposta de tema e palestras da  Semana do Economista e proposta de reajuste de 
salário/vale alimentação; 
MAIO    
Data: 24/05/2022 (terça-feira) - ATA de plenária, pauta geral de registros e aprovação de nomes da 
comissão eleitoral 2022, regulamentos de premiações 2022 (monografias e dissertação).  
JUNHO    
Data: 23/06/2022 (quinta-feira) 
ATA de plenária, pauta geral de registros e aprovação dos membros avaliadores para as premiações 
2022; 
AGOSTO   
Data: 04/08/2022 (quinta-feira) 
ATA de plenária, pauta geral de registros, Balanço do 2º trimestre de 2022, Homologação dos 
prêmios 2022 e Edital e Calendário Eleitoral 2022. 
OUTUBRO       
Data: 11/10/2022 (terça-feira) 
ATA de plenária, Balanço do 3º trimestre de 2022, pauta geral de registros e reajuste da Anuidade 
para 2023.  
NOVEMBRO      
Data: 03/11/2022 (quinta-feira) 
ATA de plenária, pauta geral de registros, Homologação do Dossiê eleitoral 2022 e Proposta 
orçamentária para 2023; 
DEZEMBRO      
Data: 15/12/2022 (quinta-feira) 
ATA de plenária e pauta geral de registros.   ** Plenária Final  e Confraternização Geral.  

 
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. 

Belém, 11 de janeiro de 2022. 

 
Econ. Roberto Carlos Quintela de Alcantara 

PRESIDENTE  


