
 

                                                                                             

 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 1 

DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA               2 

9ª REGIÃO – PARÁ E AMAPÁ, REALIZADA DIA 12 3 

DE DEZEMBRO DE 2017, EM BELÉM-PA. 4 

 5 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Raul Paulo Sarmento, Kleber Antônio da 6 

Costa Mourão, Maria Lúcia Bahia Lopes, Nélio Geraldo Bordalo Filho, Marcus Vinícius 7 

Gomes Holanda, Omar Corrêa Mourão Filho, Lady Francis Rodrigues, Pablo Damasceno 8 

Reis, João Tertuliano de Almeida Lins Neto, Mauro Augusto Corrêa, Luiz Carlos das 9 

Dores, José do Egypto Soares, e os funcionários Maria Goretti, Edimilson Oeiras, Sandra 10 

Lima, Marcos Lopes, Cantarely Costa, Samara Faro e Glaucia Barata. Justificaram a 11 

ausência os Conselheiros Roberto Carlos Quintela de Alcântara e Rosivaldo Batista. 12 

ABERTURA: Às quinze horas e dez minutos do dia doze de dezembro de dois mil e 13 

dezessete, o Presidente abriu a sessão e deu início aos trabalhos, solicitando ao plenário 14 

além da inversão de pauta, deu posse aos Conselheiros Pablo Damasceno Reis, José do 15 

Egypto e João Tertuliano Lins para composição desta Plenária, sendo aprovado por todos 16 

os Conselheiros presentes. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião 17 

Ordinária: O Presidente apresentou a minuta da Ata, enviada previamente por e-mail 18 

para uma apreciação prévia, sendo aprovada pelos presentes.     2.2. Resolução 19 

n°.008/2017/CORECON – Cadastro do certificado de peritos: Foi repassado que o 20 

Regional recebeu do Tribunal de Justiça um expediente solicitando uma listagem dos 21 

peritos economistas e nesta perspectiva, o Presidente julgou necessário que aqueles que 22 

fossem indicados via ofício, comprovadamente qualificados em um curso de perícias e 23 

que apresentassem certificados registrados, seríam inseridos na lista geral de peritos 24 

regionais. Desta forma, foi solicitada ao procurador jurídico a elaboração da minuta da 25 

presente Resolução que estabelecesse não só os procedimentos internos para cadastrar 26 

os certificados dos qualificados nesta área, mas objetivando arrecadação, que o valor 27 

para cadastrar este certificado seria de R$ 63,87. Após a apreciação da minuta e 28 

deliberações dos Conselheiros presentes, a Resolução foi aprovada por unanimidade. 2.3. 29 

Homologação de Registros: Homologar novo registro definitivo pessoa física. 30 
Processo n.º 229/2017 – CORECON-PA/AP - PAULA CAROLINA NEVES VIEIRA; Processo nº 31 

236/2017 – CORECON-PA/AP - JHON LENO SILVA DA SILVA; Processo nº 241/2017 – 32 

CORECON-PA/AP - CLÁUDIO AYRES DE AZEVEDO SEGUNDO. Homologar novos 33 

registros ativos com desconto. Processo n.º 238/2017 – CORECON-PA/AP - ANTONIO 34 

NAZARÉ DE CARVALHO HEITOR. Homologar cancelamentos de registros definitivos 35 

pessoa física. Processo n.º 227/2017 – CORECON-PA/AP - SAMUEL BASTOS MACEDO; 36 

Processo n.º 228/2017 – CORECON-PA/AP - HAROLDO DA MOTA LOBO; Processo n.º 37 

184/2017 – CORECON-PA/AP - RAIMUNDA ASTÉRICA DA LUZ DIAS; Processo n.º 234/2017 38 

– CORECON-PA/AP - JOÃO BATISTA CABRAL; Processo nº 237/2017 – CORECON-PA/AP - 39 

RAIMUNDO ELIVALDO DOS SANTOS CARDOSO. 1. INFORMES. 1.1. Macapá/AP: O 40 

Presidente iniciou sua explanação sobre o deslocamento a Macapá objetivando fechar 41 

parcerias com órgãos como o SEBRAE, JUCAP e SEPLAN referente à criação de cursos 42 

na área de Gestão Municipal objetivando abrir mercado de trabalho para os economistas 43 

da região, além de averiguar junto aos órgãos em questão a possibilidadde de cessão de 44 

uma sala para funcionamento da Delegacia Regional do Amapá em 2018. Relatou 45 

também que com a criação da Delegacia Regional do Amapá pela Resolução 46 

012/2017/CORECON-PA/AP, aprovada na Plenária anterior, os economista do Amapá 47 

estarão mais próximos do Regional e assim poderão colaborar nas articulações e assim 48 

poderão, futuramente, solicitar a reabertura do extinto CORECON-AP. Encerrou seus 49 



 

                                                                                             

 

informes e em seguida, passou a palavra para a gerência que também se deslocou para 50 

Macapá a trabalho. Foi dada ciência a todos que foram analisados mais de 100 dossiês e 51 

microfilmado mais de 2.100 imagens objetivando não só organizar os dados do cadastro 52 

geral de economistas, que está desatualizado, e não só criar um arquivo digital de dossiês 53 

do Amapá, mas buscar documentações que comprovassem pagamentos de anuidades e 54 

taxas para diminuir o índice de inadimplência do extinto regional do Amapá, incorporado 55 

em 2016, devidos muitos dados não ter sido lançado no SISCAFW (sistema de cadastro 56 

geral) pela ausência de retorno de cobrança bancária, que desde 2013 não há registro de 57 

lançamentos. Relatou também que está sendo coordenado um minucioso cruzamento de 58 

dados em dívida ativa pela gerência em conjunto com a fiscal e assessora técnica, 59 

mediante planilhas repassadas pelo economista Alberto Oliveira do Amapá. Estas 60 

planilhas, conforme informado, representam o único registro das inscrições ajuizadas em 61 

dívida ativa de 2005 a 2009 do extinto Regional incorporado, devido o Livro de dívida ativa 62 

ter sido extraviado. Diante disso, estas inscrições são fragilizadas, o que poderá acarretar 63 

processos judiciais que podem causar prejuízo as receitas do CORECON-PA/AP como o 64 

processo de danos morais movido contra o extinto regional incorporado (AP) no valor total 65 

de R$ 14.709,73. Portanto, a dívida ativa inscrita na justiça do Amapá está sendo tratada 66 

com todo cuidado pelo procurador jurídico e pela fiscalização. Ressaltamos que este 67 

trabalho de organização de dados do extinto regional incorporado encontra-se em 68 

andamento, devido muitos economistas do Amapá insatisfeitos com esta incorporação, 69 

não colaboram com o Regional para fornecimento de comprovantes e declarações e/ou 70 

certidões de quitações de débitos em aberto no sistema. 1.2. Fiscalização em Santarém: 71 

O Presidente informou que julga importante em 2018 fortalecer o trabalho junto ao 72 

representante do município de Santarém, objetivando intensificar a fiscalização dos 73 

registros irregulares ou daqueles sem registro para diminuir a inadimplência no Regional. 74 

1.3. 681ª Sessão Plenária do COFECON: A Plenária foi realizada de 30 de novembro a 75 

02 de dezembro, em conjunto com Assembléia Geral de Delegados Eleitores, que definiu 76 

os nomes dos Conselheiros federais para o triênio de 2018-2020 e a eleição da nova 77 

presidência para 2018. Sendo eleitos os economistas Wellington Leonardo da Silva e 78 

Bianca Lopes de Andrade Rodrigues que estarão à frente da autarquia como presidente e 79 

vice-presidente, respectivamente, a partir do dia 01/01/2018. O Presidente também 80 

informou aos presentes que o Regional este ano de 2017 não elegeu membro para ocupar 81 

o cargo de Conselheiro Federal efetivo tendo em vista que não alcançou o número mínimo 82 

de 1.000 (mil) EVCS, mas elegeu como Conselheiro federal suplente o economista Sávio 83 

de Jesus Tourinho da Cunha como um dos representantes do CORECON – PA/AP junto 84 

ao COFECON. 3. O QUE OCORRER: O Presidente Raul Sarmento aproveitou a 85 

oportunidade para registrar seus agradecimentos aos Conselheiros e aos funcionários 86 

pelo empenho e dedicação durante sua gestão e que para 2018 contava com a 87 

colaboração de todos. E nada mais havendo a tratar, o Presidente, deu por encerrado os 88 

trabalhos às dezessete horas, agradecendo a participação de todos, dos quais eu, Glaucia 89 

Barata de Lima lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo Presidente da 90 

Sessão. Belém, doze de dezembro de dois mil e dezessete. 91 

                   92 

 93 

            Raul Paulo Sarmento                  Glaucia Barata de Lima 94 

                           Presidente                                                     Secretária ad hoc 95 


