
 
                                                                                             

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PARÁ             3 

E AMAPÁ, REALIZADA DIA 04 DE 4 
AGOSTO DE 2020, EM BELÉM-PA. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Conselheiros Luiz Carlos das Dores Silva, Pablo Damasceno Reis, Marcus 7 

Vinicius Gomes Holanda, Maria Lúcia Bahia Lopes, Omar Corrêa Mourão Filho, Renan Alves 8 

Brandão, André Cutrim Carvalho, Sérgio Felipe Melo, Luiz Euclides Feio, Leandro Moraes de 9 

Almeida e os servidores Maria Goretti Sarmanho, Marcos Lopes Netto, Cantarely Silva, Samara 10 

Faro, Sandra Lima e Glaucia Barata. Justificaram ausência o Presidente Roberto Carlos Quintela de 11 

Alcantara, os Conselheiros Isis Pena do Couto, Tânia Muryci Nascimento, Hellen Berbel Ferraz e 12 

Paulo Sérgio da Silva. ABERTURA: Às quinze horas e dez minutos do dia quatro de agosto de dois 13 

mil e vinte, o Vice-presidente Luiz Carlos das Dores Silva abriu a sessão virtual em substituição ao 14 

Presidente Roberto Alcantara que encontrava-se ausente por motivos de saúde. Dando início aos 15 

trabalhos, agradeceu a presença de todos e em seguida, tornou efetivo o Conselheiro Sérgio Felipe 16 

Melo, sendo aprovado pelos presentes. INFORMES. 1.1. Informes gerais: A gerente Maria 17 

Goretti deu alguns informes sobre o Balanço do 1º trimestre de 2020 que algumas peças precisaram 18 

ser reenviadas após adequação da tributação fiscal sobre a folha de pagamento no novo sistema 19 

contábil adquirido, o SISCAC, utilizado pelos Conselhos Regionais a partir de 2020. 2. ORDEM 20 

DO DIA. 2.1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária 2020: O Vice-presidente apresentou 21 

aos Conselheiros a Ata da 3ᵃ Reunião Plenária de 2020, enviada previamente, que após apreciada foi 22 

aprovada pelos presentes. 2.2. Homologação de Registro em geral: Homologar novo registro ativo 23 

com desconto. Processo nº 103/2020 – JAIME HENRIQUE DOS SANTOS MOTTA. Homologar 24 

suspensão de registro definitivo pessoa física. Processo nº 054/2020 – SILVANA DO SOCORRO 25 

MEDEIROS QUEIROZ. Homologar prorrogação de suspensão de registro definitivo pessoa física. 26 

Processo nº 088/2020 – MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DIAS LIMA. Negar prorrogações de 27 

suspenções de registros definitivos pessoa física. Processo nº 090/2020 – CINTHIA NOBRE 28 

LADEIRA; Processo nº 099/2020 – HELLEN FERREIRA HENRIQUES DA SILVA; Processo                29 

nº 085/2020 – LEILANE DE NAZARÉ PONTES BENJAMIN. Homologar cancelamentos                     30 

de registros definitivos pessoa física. Processo nº 041/2020 – PAULO CÉSAR DA                        31 

ROCHA SERUFFO; Processo nº 061/2020 – REGINA CÉLIA FONSECA SILVA; Processo                   32 

nº 071/2020 – FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE; Processo nº 100/2020 – ELAYNE CRISTIN 33 

GOMES DA SILVA CORREA. Homologar cancelamento de registro definitivo pessoa física, com 34 

isenção de débitos. Processo nº 111/2019 – LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO VIEIRA.                                35 

2.3. Homologação das Premiações de Monografias “Prof. Armando Corrêa Pinto”:                            36 
O Conselheiro relator das premiações 2020 André Cutrim fez uma abordagem geral sobre os 37 

trabalhos inscritos no Prêmio de Monografia 2020. Elogiou o nível das monografias pelos temas, 38 

coerência e desenvolvimento em geral dos trabalhos.  Dando seguimento a pauta, o Vice presidente  39 

apresentou para homologação os nomes dos vencedores, distribuído na seguinte classificação:                  40 

1º Lugar: Valor: R$ 1.500,00 do concluinte ALAN CÉSAR BEUSNELLO com a monografia “A 41 
MATRIZ ENERGÉTICA E OS POSSÍVEIS CENÁRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA A 42 
ENERGIA SOLAR EM SANTARÉM-PA, EM 2018"; 2º Lugar: Valor: R$ 1.000,00 da aluna ALINE 43 
DOS SANTOS PIMENTEL com a monografia “DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL NA 44 
AMAZÔNIA LEGAL NA ÚLTIMA DÉCADA DO SÉCULO XX E A PRIMEIRA DÉCADA DO XXI";               45 
3º Lugar: Valor: R$ 500,00 do concluinte CLEYSON SILVA DOS SANTOS com a monografia 46 
"FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO E CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO: UMA ANÁLISE 47 
DAS DISPARIDADES INTER-REGIONAIS DA AMAZÔNIA COM AS DEMAIS REGIÕES". De forma 48 

unanime, a banca propôs que fosse entregue um certificado de menção honrosa para a monografia 49 
“UM ESTUDO DAS RELAÇÕES PRODUTIVAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO 50 



 
                                                                                             

ITACURUÇÁ MÉDIO ABAETETUBA-PA” do aluno THIAGO DA LUZ FERREIRA, tendo em vista o 51 

contexto do trabalho. Após homologação, o Conselheiro André Cutrin agradeceu a honrosa tarefa de 52 

avaliar os trabalhos e aos demais colegas da Comissão de Avaliação dos Prêmios. Os conselheiros 53 

Renan e Sérgio Felipe aproveitaram a oportunidade para agradecer pela participação nesta atividade 54 

de grande valor acadêmico, e parabenizou todos os trabalhos inscritos. Ainda em contribuição a esta 55 

pauta o Conselheiro Luiz Euclides Feio parabenizou os membros da Comissão de Avaliação de 56 

premiações e o Conselheiro Marcus Holanda acrescentou a importância que tem se dado a 57 

publicidade das ações do Corecon que também ajudam na divulgação da imagem institucional.                  58 

2.4. Resolução n° 008/2020 “ad referendum”: Em continuidade, e considerando os reflexos da 59 

Pandemia Covid-19 que ainda reflete no fechamento das Instituições de Ensino Superior, foi 60 

colocada para apreciação a Resolução n° 008/2020 que alterou o regulamento de premiação de 61 

monografias de graduação, no item III “que as monografias a serem inscritas também poderão ser 62 

entregues de forma presencial ou enviadas por e-mail, levando em consideração as dificuldades de 63 

deslocamento de outros municípios”, sendo aprovada pelos presentes. 2.5. Balanço Financeiro do 64 

1° Trimestre de 2020: O Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro Pablo 65 

Damasceno, apresentou aos presentes o seguinte parecer: “A Comissão de Tomada de Contas do 66 

Conselho Regional de Economia da 9ª Região do PA/AAP, no exercício de suas atribuições de 67 

acompanhamento e fiscalização, examinou o Processo n° 109/2020 da Prestação de Contas do 68 

contas 1° Trimestre, constituída pelas seguintes peças contábeis: Balancete Analítico de 69 

Verificação, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstrativos de 70 

Variações Patrimoniais, bem como a razão das contas e os extratos bancários do trimestre, onde se 71 

encontra demonstrada a arrecadação de anuidades e emolumentos, cheques liquidados, 72 

transferências online, receitas de cartão, entre outros demonstra o seguinte resultado de sua 73 

avaliação. Receita Corrente do 2° Trimestre - R$ 346.269,10; Despesa Corrente do 2° Trimestre         74 

R$ 200.244,46. Com a arrecadação de receitas neste 1° trimestre de 2020, registramos uma 75 

redução de 11,61% em relação ao mesmo período no exercício de 2019, que fechou em                           76 

R$ 391.731,88. Essa diferença foi oriunda na queda da arrecadação e reflexos da Pandemia Covid-77 

19que mudou o cenário econômico do País e dos Estados. Dando prosseguimento, registramos na 78 

apreciação do balanço financeiro o saldo em contas correntes (Banco do Brasil e Caixa 79 

Econômica) até a data do encerramento deste 1° trimestre de 2020, fechou em 309.485,21. 80 

Considerando o saldo de transporte do exercício anterior. A CTC complementa em seu parecer que 81 

no planejamento de receitas previstas para o exercício de 2020, foi disponibilizado pelo Cofecon o 82 

Programa Nacional de Recuperação de Créditos - VIII RECRED, objetivando reduzir os índices de 83 

inadimplência incrementar a receita dos Regionais. O valor arrecadado neste primeiro trimestre foi 84 

de R$10.000 proveniente de renegociações de anuidades de exercícios anteriores, anuidades 85 

ajuizadas e lançadas em dívida administrativa. Além dessa modalidade informamos que está 86 

prevista a partir do mês de agosto outra fonte de arrecadação na modalidade cobrança cartorário 87 

instituída pela Lei Federal n°. 9492/97. Outro ponto relevante no fechamento do parecer da 88 

Comissão de Tomada de Contas e sua equipe técnica do Regional, foi a receita prevista de 89 

arrecadação de débitos pendentes de economistas lotados em órgãos públicos. Numa amostragem 90 

de 13 entidades que totalizou, até o presente momento, o valor de R$ 405.054,03 atualizado. Diante 91 

disso, ressaltamos a importância das visita institucionais aos órgãos públicos reforçada pelo 92 

presidente em reuniões plenárias, como na regularidade do registro profissional. Finalizando a 93 

análise do balanço financeiro do primeiro trimestre de 2020 e alguns acréscimos considerados 94 

importantes, a comissão de tomada de contas, ressalta sempre em suas análises que toda despesa 95 

variável antes de ser executada precisa considerar a sua viabilidade para compatibilizar com os 96 

recursos arrecadados. Além da arrecadação deve se manter uma reserva financeira para cobertura 97 

das despesas essenciais e de manutenção do Regional. Considerando que as despesas efetivadas e 98 

as receitas arrecadadas na gestão, mantêm seu equilíbrio, esta Comissão se posiciona favorável à 99 

aprovação do processo n° 109/2020 – Balanço Financeiro do 1° trimestre de 2020 pelos nobres 100 



 
                                                                                             

Conselheiros” .” Após leitura do parecer, o Presidente da Comissão, fez alguns esclarecimentos 101 

sobre o trabalho que foi realizado em conjunto com a contadora Sandra Lima e gerente Maria 102 

Goretti que esclareceram as notas técnicas do parecer. O Conselheiro Renan Brandão reforçou que a 103 

receita arrecada, para o período, está dentro do esperado, considerando o início do exercício de 2020 104 

com os impactos da Pandemia do Covid-19, sendo complementado pelo Conselheiro Leandro 105 

Almeida que ressaltou a importância do Recred para a arrecadação e agradeceu o apoio recebido.              106 

O Conselheiro Renan Brandão pra finalizar ressaltou a importância das visitas da fiscalização que 107 

deverão ocorrer junto aos órgãos objetivando conscientizar os gestores da regularidade do registro 108 

profissional dos Economistas lotados nos órgãos, como já havia sido repassado em reuniões 109 

anteriores pelo Presidente Roberto Alcantara. Em discursão, o Conselheiro Marcus Holanda frisou a 110 

diferença entre a receita orçada R$ 869.651,47 e a receita arrecadada no período no valor total de 111 

R$ 346.269,10, fechando em 39,81 % do projetado. Essa redução já era esperada considerando o 112 

ano atípico da Pandemia Covid 19.  Diante do exposto, em votação, o Balanço Financeiro do                      113 

2° Trimestre de 2020 foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2.6. Calendário 114 

Eleitoral e Edital das eleições 2020: Foi apresentado aos presentes a minuta da proposta do 115 

Calendário Eleitoral e o Edital das Eleições 2020 enviados previamente por e-mail, sendo 116 

apreciados em suas datas e aprovados por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Foi informado 117 

a todos que o Conselho Federal de Economia instituiu procedimentos excepcionais para o pleito 118 

eleitoral de 2020, considerando a necessidade de adequação das regras procedimentais inerentes ao 119 

processo eleitoral, no âmbito do Sistema Cofecon/Corecons, em razão da pandemia do novo Corona 120 

vírus (Covid-19). Os documentos para inscrição de chapas poderão ser encaminhados via e-mail ao 121 

endereço eletrônico adm@coreconpara.org.br. As eleições 2020 serão realizadas exclusivamente 122 

pela internet, no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, mediante senha pessoal e 123 

intransferível, a ser previamente fornecida aos eleitores. Em continuidade a pauta o Vice-Presidente 124 

Luiz Carlos deu ciência a todos da Portaria n° 014/2020/ADM, onde o Economista Paulo Sérgio 125 

Teixeira de Oliveira substituirá o Economista Raul Paulo Sarmento por sua desistência por motivos 126 

particulares. Aproveitando a oportunidade o Conselheiro Marcus Holanda reforçou a importância da 127 

ampla divulgação do processo eleitoral como um todo. 3. O QUE OCORRER. Os Conselheiros 128 

Pablo Damasceno, Renan Brandão e Sérgio Felipe e a Conselheira Maria Lúcia parabenizaram a 129 

equipe técnica pelas providências em viabilizar a reunião plenária virtual, uma inovação no serviço 130 

público. E nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente, deu por encerrado os trabalhos às 131 

dezesseis horas e cinquenta minutos, agradecendo a participação de todos, dos quais eu, Glaucia 132 

Barata de Lima, lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo presidente da Sessão. Belém, 133 

quatro de agosto de dois mil e vinte. 134 

 135 

                  136 

Glaucia Barata de Lima 137 
                     Presidente                                                           Secretária ad hoc 138 


